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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 615/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2013. június 24.)
egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámható
ságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő
tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti beso
rolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosí
tást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rende
let (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában –
három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

A Vámkódexbizottság az elnöke által megállapított határ
időn belül nem nyilvánított véleményt,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló 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)

(2)

(3)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált
Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedé
seket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében
meghatározott áruk besorolásáról.
A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált
Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályo
kat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más
olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben
vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy
azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet
az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intéz
kedések alkalmazása céljából az Unió valamely más
rendelkezése hoz létre.
Az említett általános szabályok értelmében a mellék
letben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3.
oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2.
oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1.
oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KNkód alá kell besorolni.
2. cikk
A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendel
kezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
– a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalma
zásában – három hónapig továbbra is felhasználható.
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, 2013. június 24-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
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MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás
(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Alumíniumötvözetből készült, furatokkal és
hornyokkal ellátott henger alakú árucikk,
melynek hossza körülbelül 8 cm, átmérője körül
belül 4 cm.

7616 99 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelme
zésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, vala
mint a 7616, a 7616 99 és a 7616 99 90 KNkód szövege határozza meg.

A termék többek között mint gépjárművekben,
gyorshajókban és lépcső-felvonószékekben hasz
nálatos biztonsági övek visszahúzó egységének
része szolgál.

A 8708 vámtarifaszám alá történő besorolás
kizárt, mivel ez a vtsz. kizárólag a 8701 –
8705 vtsz. alá tartozó járművek biztonsági
öveire terjed ki, de azok részeire nem.

(*) Lásd a képet.

A 8302 vtsz. alatti besorolás (mint vasalás, veret,
szerelvény és hasonló áru karosszériához) kizárt,
mivel az árucikk nem a gépjármű-karosszéria
alkatrészét, hanem a biztonsági öv visszahúzó
egységének részét képezi.
Ezért az árut alapanyaga alapján mint más alumí
niumgyártmány a 7616 99 90 KN-kód alá kell
besorolni.

(*) A kép csupán tájékoztató jellegű.

