
A BIZOTTSÁG 377/2007/EK RENDELETE

(2007. március 29.)

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 Vámkódex Bizottság 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, 2007. március 29-én.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja
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(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 301/2007/EK rendelettel
(HL L 81., 2007.3.22., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
lettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Árumegnevezés Besorolás
(KN-kód) Indokolás

(1) (2) (3)

1. Mogyoró és cukor keverékéből álló mogyoró-
készítmény őrlemény formájában bemutatva,
mely tartalmaz (tömegszázalékban) (*)

mogyoróbelet 40,

hozzáadott cukrot 60.

A mogyoróbelet 140 °C-on 20–25 percen
keresztül pörkölik. A cukrot elkülönítve,
azonos hőmérsékleten 15–17 percen keresztül
pörkölik. A pörkölt mogyorót és cukrot
ezután összekeverik és együtt pörkölik 12–15
percen keresztül. A készítményt ezután
lehűtik, és 1–4 milliméter szemcseméretű dara-
bokra aprítják. Ezután legalább 10 kg-os
zsákokba csomagolják, nagykereskedelmi
eladásra.

Ez a készítmény olyan köztes termék, amely
közvetlen fogyasztásra nem alkalmas, hanem
csokoládék, fagylaltok, pék- és cukrászsütemé-
nyek gyártásához használatos.

2008 19 19 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelme-
zésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, vala-
mint a 2008, 2008 19 és a 2008 19 19 KN-kód
szövege határozza meg.

Ez a termék azért nem sorolható a 17. árucso-
portba, mert mogyoró és cukor keverékéből álló
édesített élelmiszer-készítmény (HR-magyarázat
17. árucsoporthoz tartozó általános rendelkezé-
seinek b) pontja).

A 1704 vámtarifaszám nem vonatkozik erre az
édesített mogyorókészítményre, mivel önmagában
nem cukorkaáruként kerül forgalomba vagy hasz-
nálják fel (HR-magyarázat 1704 vámtarifa-
számhoz tartozó magyarázatának első bekezdése).

Ez a termék a 20. árucsoportba tartozik, mivel a
8. árucsoportban nem meghatározott eljárás
alapján került elkészítésre vagy tartósításra (20.
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. a) pontja
és a KN-magyarázat 2008 11 10–2008 19 99
vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata).

Mogyoró és cukor keverékéből álló, feldolgozási
eljáráson (pörkölésen) átesett készítményről
lévén szó, ezt a terméket a 2008 19 19 alszám
alá kell besorolni (KN-magyarázat
2008 11 10–2008 19 99 vámtarifaszámhoz
tartozó magyarázata).

(*) Az 1. számú fénykép csupán tájékoztató jellegű.

2. Mogyoró és cukor keverékéből álló mogyoró-
készítmény por formájában bemutatva, mely
tartalmaz (tömegszázalékban) (**),

mogyoróbelet 40,

hozzáadott cukrot 60.

A mogyoróbelet 140 °C-on 20–25 percen
keresztül pörkölik. A cukrot elkülönítve,
azonos hőmérsékleten 15–17 percen keresztül
pörkölik. A pörkölt mogyorót és cukrot
ezután összekeverik és együtt pörkölik 12–15
percen keresztül. A készítményt ezután
lehűtik, és 1–4 milliméter szemcseméretű dara-
bokra aprítják, mielőtt 20–30 mikron mére-
tűre őrlik. Ezután legalább 12,5 kg-os
zsákokba csomagolják, nagykereskedelmi
eladásra.

Ez a készítmény olyan köztes termék, amely
közvetlen fogyasztásra nem alkalmas, hanem
csokoládék, fagylaltok, pék- és cukrászsütemé-
nyek gyártásához használatos.

2008 19 19 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelme-
zésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, vala-
mint a 2008, 2008 19 és a 2008 19 19 KN-kód
szövege határozza meg.

Ez a termék azért nem sorolható a 17. árucso-
portba, mert mogyoró és cukor keverékéből álló
édesített élelmiszer-készítmény (HR-magyarázat
17. árucsoporthoz tartozó általános rendelkezé-
seinek b) pontja).

A 1704 vámtarifaszám nem vonatkozik erre a
készítményre, mivel olyan félkész termék, amely
közvetlenül nem e vámtarifaszám alatt meghatá-
rozott bizonyos típusú cukorkaáruvá került átala-
kításra (HR-magyarázat 1704 vámtarifaszámhoz
tartozó magyarázatának első bekezdése és a KN-
magyarázat 1704 90 51–1704 90 99 vámtarifa-
számhoz tartozó magyarázatának 2. bekezdése).

Ez a termék a 20. árucsoportba tartozik, mivel a
8. árucsoportban nem meghatározott eljárás
alapján került elkészítésre vagy tartósításra (20.
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. a) pontja
és a KN-magyarázat 2008 11 10–2008 19 99
vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata).

Mogyoró és cukor keverékéből álló, feldolgozási
eljáráson (pörkölésen) átesett készítményről
lévén szó, ezt a terméket a 2008 19 19 alszám
alá kell besorolni (KN-magyarázat
2008 11 10–2008 19 99 vámtarifaszámhoz
tartozó magyarázata).

(**) A 2. számú fénykép csupán tájékoztató jellegű.
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(1) (2) (3)

3. Mogyoró és cukor keverékéből álló mogyoró-
készítmény massza formájában bemutatva,
mely tartalmaz (tömegszázalékban) (***),

mogyoróbelet 40,

hozzáadott cukrot 60.

A mogyoróbelet 140 °C-on 20–25 percen
keresztül pörkölik. A cukrot elkülönítve,
azonos hőmérsékleten 15–17 percen keresztül
pörkölik. A pörkölt mogyorót és cukrot
ezután összekeverik és együtt pörkölik 12–15
percen keresztül. A készítményt ezután
lehűtik, és 1–4 milliméter szemcseméretű dara-
bokra aprítják, mielőtt 20–30 mikron mére-
tűre őrlik. Az őrölt készítményt addig keverik,
amíg homogén massza formát nem kapnak.
Ezután legalább 20 kg-os zsákokba csoma-
golják, nagykereskedelmi eladásra.

Ez a készítmény olyan köztes termék, amely
közvetlen fogyasztásra nem alkalmas, hanem
csokoládék, fagylaltok, pék- és cukrászsütemé-
nyek gyártásához használatos.

2008 19 19 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelme-
zésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, vala-
mint a 2008, 2008 19 és a 2008 19 19 KN-kód
szövege határozza meg.

Ez a termék azért nem sorolható a 17. árucso-
portba, mert mogyoró és cukor keverékéből álló
édesített élelmiszer-készítmény (HR-magyarázat
17. árucsoporthoz tartozó általános rendelkezé-
seinek b) pontja).

A 1704 vámtarifaszám nem vonatkozik erre a
készítményre, mivel olyan félkész termék, amely
közvetlenül nem e vámtarifaszám alatt meghatá-
rozott bizonyos típusú cukorkaáruvá került átala-
kításra (HR-magyarázat 1704 vámtarifaszámhoz
tartozó magyarázatának első bekezdése, ix. pontja
és a KN-magyarázat 1704 90 51–1704 90 99
vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatának 2.
bekezdése).

Ez a termék a 20. árucsoportba tartozik, mivel a
8. árucsoportban nem meghatározott eljárás
alapján került elkészítésre vagy tartósításra (20.
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. a) pontja
és a KN-magyarázat 2008 11 10–2008 19 99
vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata).

Mogyoró és cukor keverékéből álló, feldolgozási
eljáráson (pörkölésen) átesett készítményről
lévén szó, ezt a terméket a 2008 19 19 alszám
alá kell besorolni (KN-magyarázat
2008 11 10–2008 19 99 vámtarifaszámhoz
tartozó magyarázata).

(***) A 3. számú fénykép csupán tájékoztató jellegű.

1. számú fénykép 2. számú fénykép

3. számú fénykép

HUL 94/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.4.4.


