
A BIZOTTSÁG 321/2007/EK RENDELETE

(2007. március 23.)

az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 396/92/EGK rendelet
módosításáról

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 396/92/EGK bizottsági rendelet (2) mellékletének 4.
pontja szerint egyes megerősített és hidraulikus billentésű
platóval rendelkező járműveket a Kombinált Nómenkla-
túrában a 8704 31 91 KN-kód alá soroltak. Ugyanezen
pont értelmében a billenőplató sokoldalúsága és összetett
konstrukciója miatt a terméket nem lehet a 8704 10
KN-kód alá tartozó dömperként besorolni.

(2) Az Európai Közösségek Bírósága a C-396/02. sz. ügyben
hozott ítéletében (3) úgy határozott, hogy „Az a tény,
hogy egy platós jármű összetett, sokoldalú és pontos
billentőszerkezettel rendelkezik, nem zárja ki a Kombi-
nált Nómenklatúra 8704 10 alszáma szerinti dömperként
való besorolását.”

(3) Mivel a 396/92/EGK rendeletben meghatározott besoro-
lási intézkedés nincs összhangban a Bíróság fenti ítéle-
tével, amely a 4. pontot hibásnak találta, ezt a rendeletet
indokolt úgy módosítani, hogy a hidraulikus billentésű
platóval rendelkező járműveket a 8704 31 KN-kód
alá sorolja. Ezért szükséges a 4. pontot 1992. március
10-től visszamenőleges hatállyal törölni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/92/EGK rendelet mellékletének 4. pontját törölni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.

Ez a rendelet 1992. március 10-től alkalmazandó.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. március 23-án.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS
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