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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A Kombinált Nómenklatúra 1905 vámtarifaszáma
alá tartoznak-e az 1997. június 27-i 1196/97/EK bizottsági
rendelet (1) mellékletében leírt típusú tésztalapok, ha olyan
tésztalapokról van szó, amelyeket szárítottak, azonban nem
vetettek alá hőkezelésnek?

2. Érvényes-e a fent említett rendelet, tekintettel az előző
kérdésre adandó válaszra?

3. Úgy kell-e értelmezni az 1998. július 29-i 1677/98/EK
bizottsági rendelettel (2) módosított, a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993.
július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 871. cikkét,
hogy abban az esetben, ha a vámhatóság ezen 871. cikk
(1) bekezdése alapján köteles egy ügyet a Bizottság elé
terjeszteni, mielőtt az utólagos könyvelésbe vételtől eltekin-
tésről határozhatna, a nemzeti bíróság, amely a vámtartozás
kötelezettje által a vámhatóság utólagos könyvelésbe vételről
szóló határozata ellen benyújtott keresetről határoz, nem
rendelkezik hatáskörrel az utólagos könyvelésbe vétel hatá-
lyon kívül helyezésére azon az alapon, hogy megítélése
szerint az utólagos könyvelésbe vételtől való (kötelező) elte-
kintésnek a 220. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
feltételei fennállnak, ha a Bizottság e megállapítással nem ért
egyet?

4. Ha a 3. kérdésre az a válasz adandó, hogy az a körülmény,
miszerint a Bizottság döntési hatáskörrel rendelkezik a
vámokra vonatkozó beszedési eljárás területén, nem korlá-
tozza a vámokra vonatkozó beszedési eljárás elleni keresetről
határozó nemzeti bíróság hatáskörét, tartalmaz-e a közösségi
jog egyéb rendelkezést a közösségi jog egységes alkalmazá-
sának biztosítása érdekében arra az esetre, ha egy konkrét
ügyben a Bizottság és a nemzeti bíróság eltérően ítéli meg a

Vámkódex (4) 220. cikkének keretében annak megállapítására
alkalmazott szempontokat, hogy a vámtartozás kötelezettje
felismerhette-e a vámhatóság tévedését?
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1. Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra 84. árucso-
portjához fűzött 5. megjegyzés B) pontjának a
2003. szeptember 11-i 1789/2003/EK bizottsági rendelet (1)
I. melléklete által módosított szövegét, hogy kizárt az olyan
színes monitor besorolása a KN 8471 vámtarifaszáma alá,
amely mind a KN 8471 vámtarifaszáma alatt meghatározott,
valamely automatikus adatfeldolgozó gépből származó, mind
a más forrásokból származó jelek megjelenítésére képes?

2. Ha az első kérdésben meghatározott színes monitor besoro-
lása a KN 8471 vámtarifaszám alá nem zárható ki: mely
körülmények alapján kell meghatározni, hogy a monitor
olyan típusú-e, amelyet kizárólag vagy elsősorban automa-
tikus adatfeldolgozó rendszerben használnak?
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