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BIZOTTSÁG 

Az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata 

(2009/C 185/01) 

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) 9. cikkének (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdése alapján 
az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának ( 2 ) magyarázata a következőképpen módosul: 

A 346. oldalon: 

A magyarázat a következő szöveggel egészül ki: 

„8517 12 00 Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbe
szélők 

Ezen alszám alá tartoznak a mobiltelefon-hálózatokhoz való távbeszélők, az úgynevezett »mobiltele
fonok«. 

A »mobiltelefonok« a következő jellemzőkkel rendelkeznek: 

— zsebméretűek, vagyis teljesen összecsukva méretük nem haladja meg a 170 mm × 100 mm × 
45 mm-t, 

— külső áramforrás nélkül is képesek a működésre, 

— a hangkommunikációt lehetővé tevő hangtovábbítás és -fogadás érdekében mikrofonnal, valamint 
fülhallgatóval és/vagy hangszóróval is rendelkeznek, akár beépített formában, akár a »mobiltele
fonnal« együtt bemutatott, levehető headset formájában, 

— más összetevőket is magukban foglalnak, mint például olyan telefonerősítőt és -antennát, amely a 
8517 61 alszám alá tartozó bázisállomásokból álló hálózaton belül, a mobiltelefonálásra fenn
tartott frekvenciasávokon kétirányú, rövid hatótávolságú hangtovábbítást tesz lehetővé, 

— mobiltelefon-hálózaton keresztül telefonos kommunikációra képesek, amennyiben különféle 
típusú (fizikai vagy szoftveres), aktivált előfizető-azonosító modullal (SIM) vannak felszerelve. 
Segélykérő hívások lebonyolítását SIM nélkül is lehetővé tehetik. 

A »mobiltelefonoknak« más funkciói is lehetnek, például rövid szöveges üzenetek (SMS) és multimé
diás üzenetek (MMS) fogadása és küldése; e-mail; csomagkapcsolat az internet eléréséhez; helymeg
határozó jelzések küldése és fogadása; navigálás, útvonalkövetés, térképek, azonnali üzenetküldés, 
internetprotokoll-alapú hangátvitel (VOIP); digitális személyi asszisztens (PDA); játékok; rádió- vagy 
televíziójelek vétele; hangok és képek készítése, felvétele és lejátszása, megjelenítése.
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E kiegészítő funkcióktól függetlenül a fent felsorolt valamennyi tulajdonságnak megfelelő mobiltele
fonok fő funkciója általában a mobiltelefonálás. Ilyen eset például, amikor a telefonfunkció elsőbb
séget élvez az összes többi funkcióval szemben, beleértve azt, amikor az igénybe vett másodlagos 
funkciótól függetlenül a telefon általában jelzi a felhasználónak a bejövő hívásokat.”
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