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UREDBA SVETA (EU) št. 1326/2013
z dne 9. decembra 2013
o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(3)

Ta zapleten sistem je povzročal nepotrebne težave in
bremena pri uporabi kombinirane nomenklature. Zato
je v interesu poenostavitve zakonodaje in zaradi prepre
čitve nepotrebnih težav pri uporabi kombinirane nomen
klature primerno poenostaviti tako komibinirano nomen
klaturo kot tarifno strukturo za te sanitarne izdelke, da bi
se izvajale štiri kategorije izdelkov (namesto osmih), pri
čemer bi bila vsaka od njih povezana z eno samo avto
nomno stopnjo dajatve.

(4)

Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (1) je zato treba ustrezno
spremeniti –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 31 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Do leta 2012 so bili damski vložki in tamponi, otroške
plenice in plenične predloge za dojenčke ter podobni
izdelki iz kakršnega koli materiala uvrščeni v različna
poglavja nomenklature harmoniziranega sistema, odvisno
od narave ali sestavnega materiala izdelka. S temi izdelki
so bile povezane različne stopnje carinskih dajatev. To je
privedlo do zapletenega sistema tarifnega uvrščanja.
Leta 2012 je bila za te sanitarne izdelke v harmonizi
ranem sistemu določena enotna tarifna številka 961900.
Vendar je bil pod novo številko ohranjen enak zapleten
sistem tarifnega uvrščanja, ki je bil razdeljen na dvanajst
podštevilk v skladu s sestavnim materialom, za vsako pa
je bila določena drugačna konvencionalna stopnja daja
tve.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kot je dolo
čeno v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2013
Za Svet
Predsednica
A. PABEDINSKIENĖ

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256,
7.9.1987, str. 1).
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PRILOGA
V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se vnosi za oznake KN 9619 00 do 9619 00 90 v poglavju 96 oddelka XX v
drugem delu nadomestijo z naslednjim:
"9619 00

Damski vložki in tamponi, otroške plenice in plenične pred
loge ter podobni izdelki iz kakršnega koli materiala:

9619 00 30

– iz vate iz tekstilnih materialov

(1)

—

– iz drugih tekstilnih materialov:
9619 00 40

– – damski vložki, tamponi in podobni izdelki

(2)

—

9619 00 50

– – otroške plenice in plenične predloge in podobni izdelki:

(3)

—

– iz drugih materialov:
– – damski vložki, tamponi in podobni izdelki:
9619 00 71

– – – damski vložki

(4)

—

9619 00 75

– – – tamponi

(4)

—

9619 00 79

– – – drugo

(4)

—

– – otroške plenice in plenične predloge in podobni izdelki:
9619 00 81

– – – otroške plenice in plenične predloge

(4)

—

9619 00 89

– – – drugo (na primer: izdelki za nego pri inkontinenci)

(4)

—

(1) Avtonomna stopnja dajatve: 3,8 %.
Konvencionalna stopnja dajatve:
— iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 5 %,
— razen iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 3,8 %.
(2) Avtonomna stopnja dajatve: 6,3 %.
Konvencionalna stopnja dajatve:
— pleteni ali kvačkani: 12 %,
— drugo: 10,5 %.
(3) Avtonomna stopnja dajatve: 10,5 %.
Konvencionalna stopnja dajatve:
— pleteni ali kvačkani: 12 %,
— drugo: 10,5 %.
4
( ) Avtonomna stopnja dajatve: prosto.
Konvencionalna stopnja dajatve:
— iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali iz koprene iz celuloznih vlaken: prosto.
— iz drugih materialov: 6,5 %."

