
A BIZOTTSÁG 455/2007/EK RENDELETE

(2007. április 25.)

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. április 25-én.

a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

HUL 109/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.4.26.

(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. Készítmény alkoholos oldat formájában, a kiskeres-
kedelem számára pipettákban kiszerelve. Összetétele
a következő:

— fipronil (ISO) 10 g

— butil-hidroxi-anizol
(BHA, E 320)

0,02 g

— butil-hidroxi-toluol
(BHT, E 321)

0,01 g

— segédanyag q.s.p. 100 ml

Az olyan paraziták, mint a bolha, kullancs és tetű
elleni rovar- és atkaölő hatású anyagot tartalmazó
készítmény külsőleg háziállatokon (kutyákon és
macskákon) használatos.

3808 91 90 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értel-
mezésére vonatkozó 1., 3.a) és 6. általános
szabály, valamint a 3808, 3808 91 és
3808 91 90 KN-kódok szövege határozza
meg.

Lásd még a 3808 vámtarifaszámhoz és a
3808 91–3808 99 alszámokhoz tartozó HR-
magyarázatot.

A készítménynek a 3004 vtsz. értelmében
nincs terápiás vagy betegséget megelőző
hatása.

2. Készítmény alkoholos oldat formájában, a kiskeres-
kedelem számára spray (permetező, pumpa)
formában kiszerelve. Összetétele a következő:

— fipronil (ISO) 0,25 g

— segédanyag q.s.p. 100 ml

Az olyan paraziták, mint a bolha, kullancs és tetű
elleni rovar- és atkaölő hatású anyagot tartalmazó
készítmény külsőleg háziállatokon (kutyákon és
macskákon) használatos.

3808 91 90 A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értel-
mezésére vonatkozó 1., 3.a) és 6. általános
szabály, valamint a 3808, 3808 91 és
3808 91 90 KN-kódok szövege határozza
meg.

Lásd még a 3808 vámtarifaszámhoz és a
3808 91–3808 99 alszámokhoz tartozó HR-
magyarázatot.

A készítménynek a 3004 vtsz. értelmében
nincs terápiás vagy betegséget megelőző
hatása.

A készítmény nem tartalmaz olyan alapanya-
gokat, amelyek a terméket az állatok számára
készült testápoló készítmények tulajdonsága-
ival ruháznák fel. Következésképpen nem
tartozik a 3307 vtsz. alá.
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