
A BIZOTTSÁG 1989/2004/EK RENDELETE

(2004. november 19.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdése
a) pontjára,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómen-
klatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e
rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására
vonatkozóan intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A 2658/87/EGK rendelet megállapította a Kombinált
Nómenklatúra általános értelmezési szabályait, és ezeket
a szabályokat minden egyéb olyan nómenklatúrára is
alkalmazni kell, amely részben vagy egészben a Kombi-
nált Nómenklatúrán alapul, illetve azt további albontással
egészíti ki, továbbá amelyet különös közösségi rendelke-
zések határoznak meg az árukereskedelemmel kapcso-
latos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazása céljából.

(3) Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet
mellékletében szereplő táblázat 1. oszlopában megneve-
zett árucikkeket a 3. oszlopban feltüntetett indoklásnak
megfelelően a 2. oszlopban feltüntetett KN-kódok szerint
kell besorolni.

(4) Indokolt, hogy a tagállamok vámhatóságai által a Kombi-
nált Nómenklatúrába tartozó árucikkek besorolása tekin-
tetében közzétett és e rendeletben létrehozott jogoknak
meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra
a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke
(6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a jogosult
még három hónapig hivatkozhasson.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett
áruk Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása ezentúl az
említett táblázat 2. oszlopában feltüntetett megfelelő KN-
kódok szerint történik.

2. cikk

Az A tagállamok vámhatóságai által közzétett és e rendelet által
létrehozott jogoknak meg nem felelő kötelező érvényű tarifális
felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdé-
sének rendelkezései szerint még három hónapig lehet hivat-
kozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 19-én.

a Bizottság részéről
Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja
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(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1558/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 283., 2004.9.2., 7. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.



MELLÉKLET

Termékleírás Osztályozás
(KN-kód) Indoklás

(1) (2) (3)

1. Főtt húskészítmény a következő összetétellel
(tömegszázalékban):

Máj: 15
Aprított sertéshús: 5
Nyakhús: 2
Vese: 6
Tüdő: 13
Lép: 7
Szalonnabőr: 20
Bőrös szalonna: 20
Egyéb alkotórészek: 2
Víz: 10

A készítmény konzervben kiszerelt.

1602 20 90 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6.
általános értelmezési szabályának rendelkezései,
valamint az 1602, az 1602 20 és az 1602 20 90
KN-kód megfogalmazása határozza meg.

A májtartalom elegendő mennyiségben jelen
lévőnek tekintendő ahhoz, hogy az adja a termék
májkészítmény jellegét (lásd a
1602 20 11–1602 20 90 KN-kódokhoz tartozó
Magyarázatot).

2. Mindkét termék cukoroldatból és kis mennyi-
ségű más alkotóelemekből áll az alábbi össze-
tételben (tömegszázalékban):

1.TERMÉK

Cukor: 31,5
Glükózszirup: 28,5
Citromsav: 5
Almasav: 2,5
Xantán gumi: 0,2
Nátrium-benzoát: 0,05
K-aceszulfám: 0,03
Aszpartam: 0,009
Ízesítő: 0,5
Színező: 0,002
Víz: a maradék

A termék cseppentővel ellátott kis méretű
műanyag palackban van kiszerelve (h = 6 cm;
d = 2 cm) a kiskereskedelmi forgalom számára.
(Lásd az 1. számú fényképet) (*)

2.TERMÉK

Cukor: 34
Citromsav: 5
Almasav: 3
Fumársav: 0,05
Nátrium-karboximetil
cellulóz: 0,07
Kálium-szorbát: 0,016
Nátrium-benzoát: 0,01
K-aceszulfám: 0,03
Aszpartam: 0,01
Ízesítő: 0,5
Színező: 0,002
Víz: a maradék

A termék kis méretű műanyag palackban spray-
ként van kiszerelve (h = 10 cm; d = 1,5 cm) a
kiskereskedelmi forgalom számára.
(Lásd a 2. számú fényképet) (*)

Mindkét terméket vízzel történő további hígítás
nélküli azonnali fogyasztásra szánják.

2106 90 59 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6.
általános értelmezési szabályának rendelkezései,
valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 59
KN-kód megfogalmazása határozza meg.

A folyékony készítmény nem felel meg az 1704
vtsz. alá tartozó cukorkaáruk feltételeinek, mivel a
HR- magyarázat kimondja, hogy „e vtsz. alá
tartozik a legtöbb cukorkészítmény, amelyeket
szilárd vagy félszilárd formában hoznak forga-
lomba”.

Nem tekinthetők a 2202 10 00 alszám alá tartozó
alkoholmentes italnak sem, mert savtartalmuk
miatt nem közvetlenül italként fogyasztják (lásd
22. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések
1. pontját).

HUL 344/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.20.



(1) (2) (3)

3. Szárazanyagra számítva több mint 90 tömeg-
százalék fehérjét tartalmazó, por formájú savó-
fehérje-izolátum. A terméket tejsavó mikroszű-
résével nyerik.
A fehérje összetétele a következő:
— Béta-laktoglobulin: 50–60%
— Alfa-laktalbumin: 10–25%
— Immunoglobulin: 5–7%
— Glikopeptidek: kb. 20%.

A laktóz és zsírtartalom kevesebb mint 1%.

Kis mennyiségben tartalmazhat lecitint, ha a
gyártás során nedvesítő anyagként használják.

A termék emberi fogyasztásra alkalmas.

3502 20 91 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6.
általános értelmezési szabályának rendelkezései, a
4. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. b) pont-
jában foglaltak, valamint a 3502, a 3502 20 és a
3502 20 91 KN-kód megfogalmazása határozza
meg.

A termék a 3502. vtsz. szövege értelmében két
vagy több savófehérjéből álló koncentrátum, és
nem tekinthető a 3504. vtsz. alá tartozó laktoglo-
bulin-izolátumnak.

(*) A fényképek csak szemléltető jellegűek.

1. számú fénykép

2. számú fénykép
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