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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 455/2007
2007 m. balandžio 25 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Reikėtų numatyti, kad privalomąja tarifine informacija
apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, išduota valstybių narių muitinių remiantis
1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12
straipsnio 6 dalies nuostatomis, bet neatitinkančia šio
reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris
mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87
priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų
taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias
su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.
Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis
Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių
priemonių taikymo poreikius.
Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento
priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų
būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2
skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos
prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytus KN kodus.
2 straipsnis
Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, dar galima remtis
tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92
12 straipsnio 6 dalimi.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.
Komisijos vardu
László KOVÁCS

Komisijos narys

(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 301/2007 (OL L 81, 2007 3 22,
p. 11).

(2) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363,
2006 12 20, p. 1).
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1. Alkoholinio tirpalo pavidalo preparatas, pateikiamas
supilstytas į mažmeninei prekybai skirtas pipetes. Jo
sudėtis tokia:

3808 91 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1, 3 (a punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus
3808, 3808 91 ir 3808 91 90 atitinkančiais
prekių aprašymais.

— fipronilas (ISO)

10 g

— butilintas hidroksianizolis
(BHA, E 320)

0,02 g

Žr. taip pat SS paaiškinimų 3808 pozicijos ir
3808 91–3808 99 subpozicijų paaiškinimus.

— butilintas hidroksitoluenas
(BHT, E 321)

0,01 g

Preparatas nepriskirtinas 3004 pozicijai, nes
neturi terapinio ar profilaktinio poveikio.

— užpildas q.s.

100 ml

Preparatas neatitinka 3004 pozicijai priskiriamų prekių aprašymo, nes neturi terapinio
ar profilaktinio poveikio.

Preparatas, kurio sudėtyje esanti medžiaga yra insekticidas ir akaricidas, veikianti prieš parazitus, pavyzdžiui, blusas, erkes ir utėles, skirtas išoriniam
naudojimui (šunims ir katėms).
2. Alkoholinio tirpalo pavidalo preparatas, pateikiamas
supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus purkštuvus
(purškiklius, pulverizatorius). Jo sudėtis tokia:
— fipronilas (ISO)

0,25 g

— užpildas q.s.

100 ml

Preparatas, kurio sudėtyje esanti medžiaga yra insekticidas ir akaricidas, veikianti prieš parazitus, pavyzdžiui, blusas, erkes ir utėles, skirtas išoriniam
naudojimui (šunims ir katėms).

3808 91 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1, 3 (a punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus
3808, 3808 91 bei 3808 91 90 atitinkančiais
prekių aprašymais.
Žr. taip pat SS paaiškinimų 3808 pozicijos ir
3808 91–3808 99 subpozicijų paaiškinimus.
Preparatas nepriskirtinas 3004 pozicijai, nes
neturi terapinio ar profilaktinio poveikio.
Preparatas neatitinka 3004 pozicijai priskiriamų prekių aprašymo, nes neturi terapinio
ar profilaktinio poveikio.
Preparato sudėtyje nėra jokių sudedamųjų
dalių, suteikiančių jam gyvūnams skirto tualetinio preparato savybes. Todėl jis nepriskirtinas 3307 pozicijai.

