
A BIZOTTSÁG 888/2006/EK RENDELETE

(2006. június 16.)

egyes áruk 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) bekezdé-
sének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómen-
klatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e
rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló
intézkedések elfogadása.

(2) A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált
Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan
nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy
egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt
bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet vala-
mely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az áruke-
reskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések
alkalmazása céljából.

(3) Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet
mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt
árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a
táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell
besorolni.

(4) Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK
tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében
a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a
rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált
Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó köte-
lező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három
hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált
Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-
kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében
a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rende-
lettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilá-
gosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasznál-
ható.

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, 2006. június 16-án.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

HUL 165/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.17.

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 711/2006/EK rendelettel
(HL L 124., 2006.5.11, 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.)
módosított rendelet.



MELLÉKLET

Árumegnevezés Besorolás (KN-kód) Indokolás

(1) (2) (3)

Automatikus adatfeldolgozó gépben tárolt
adatokhoz való hozzáférés megszerzésére terve-
zett biztonsági berendezés.

Folyadékkristályos (LCD) kijelzőből, nyomtatott
áramköri szerelvényből és kulcskarikára akaszt-
ható műanyag tokba zárt elemből áll.

A berendezés egy hat számjegyből álló szám-
sorozatot hoz létre, amely az egyes felhasz-
nálók részére meghatározott, és amely lehetővé
teszi a felhasználónak az automatikus adatfel-
dolgozó gépben tárolt adatokhoz való hozzáfé-
rést.

A berendezést nem lehet összekapcsolni auto-
matikus adatfeldolgozó géppel és az ilyen
géptől függetlenül működik.

8543 89 97 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és
6. általános értelmezési szabálya, valamint a
8543, 8543 89 és 8543 89 97 KN-kódok
szövege határozza meg.

A berendezés nem sorolható be a 8470 vámta-
rifaszám alá, mert nincsenek manuális szerke-
zetei sem az adatbevitelre, sem e vámtarifaszám
értelmezésében a számolási funkcióra (lásd az
ehhez a vámtarifaszámhoz tartozó HR Magya-
rázatot).

Nem sorolható be a 8471 vámtarifaszám alá,
mert a felhasználó kívánságának megfelelően
szabadon nem programozható (lásd a 84.
árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5
(A)(a)(2) pontját), és nem lehet továbbá egy
automatikus adatfeldolgozó gép egysége sem,
mivel nem kapcsolható össze a központi feldol-
gozóegységgel (lásd a 84. árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 5(B)(b) pontját).

A berendezést a 8543 vámtarifaszám alá kell
besorolni, mert egyedi feladatra szolgáló, másutt
nem említett elektromos készülék.
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