
Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

(2008/C 41/03)

Na podstawie artykułu 9 ust. 1 lit. a) akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca
1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) w
Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące
zmiany:

Na stronie 101, tekst dotyczący pozycji 2309 otrzymuje brzmienie:

2309 Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

„Patrz uwaga 1. do niniejszego działu:

W celu oznaczenia zawartości skrobi należy stosować metodę polarymetryczną (zwaną również zmodyfiko-
waną metodą Ewersa) określoną w pkt. 1 załącznika I do dyrektywy 72/199/EWG (Dz.U. L 123 z
29.5.1972, str. 6).

Zawartość skrobi w masie preparatów w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt w rozumieniu
pozycji 2309 oznaczana jest enzymatyczną metodą analityczną określoną w załączniku do rozporządzenia
(WE) nr 121/2008 (Dz.U. L 37 z 12.2.2008, str. 3), w przypadkach gdy następujące materiały paszowe
występują w znacznych ilościach:

a) produkty z buraków (cukrowych), takie jak wysłodki buraczane (z buraków cukrowych), melasa z
buraków (cukrowych), wysłodki buraczane melasowane (z buraków cukrowych), wywar melasowy (z
buraków cukrowych), cukier (z buraków cukrowych);

b) pulpa cytrusowa;

c) nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lniana;

d) nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku;

e) nasiona słonecznika; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa; śruta poekstrakcyjna słonecznikowa z częś-
ciowo obłuszczonych nasion słonecznika;

f) makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry;

g) pulpa ziemniaczana;

h) drożdże odwodnione;

i) produkty bogate w inulinę (np. chipsy i mączka z topinamburu);

j) skwarki.

Jeżeli nie jest oczywiste, że w preparacie w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt objętym
pozycją 2309 zawarta jest skrobia, można użyć jakościowej metody mikroskopowej w celu zweryfikowania
(potwierdzenia) takiej zawartości.

W odniesieniu do produktów mlecznych, patrz uwaga dodatkowa 4 do niniejszego działu. Zawartość
produktów mlecznych oraz zawartość skrobi obliczane są w produkcie takim, jakim go dostarczono.”
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21.11.2007, str. 3).

(2) Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.


