
II 

(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA (KN) EGYSÉGES ALKALMAZÁSA 

(Áruk osztályozása) 

(2010/C 87/02) 

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott magyarázat közzététele ( 1 ) 

Az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata ( 2 ) a következőképpen módosul: 

256–258. oldal 

64. árucsoport – Általános megjegyzések 

Az Általános megjegyzések 1. c) pontjának második bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„A tartozékoknak általában díszítő, a megerősítéseknek védő vagy erősítő funkciójuk van. Mivel a 
megerősítések a felsőrészhez erősített olyan részek, amelyek célja, hogy a felsőrésznek további szilárd
ságot kölcsönözzenek, azok a felsőrész külső felületéhez, és nem pusztán a béléshez vannak illesztve. A 
megerősítés alatt azonban látszódhat a bélés egy kis része, feltéve, hogy a megerősítési funkció ezáltal 
nem csökken. A megerősítést vagy a tartozékot nemcsak a felsőrészhez, hanem a talphoz is lehet 
erősíteni, illetve abba bele is érhet. Az anyagot nem lehet tartozéknak vagy megerősítésnek tekinteni, 
hanem azt a felsőrész részeként kell figyelembe venni, amennyiben az eljárás, amivel az alatta lévő 
anyagokat összeillesztették, nem tartós (a varrás például egy tartós összeillesztési eljárás).” 

Az Általános megjegyzések 1. c) pontjában szereplő ábra alatti, a 3. részre vonatkozó szöveg helyébe a következő 
szöveg lép: 

„3. Ha eltávolítjuk a bőrből készült részt (3), láthatóvá válik az alatta lévő textilanyag (az ábrán A 
betűvel jelölve) és a 3. rész alatti bélésanyag. Mivel a textilanyag nem fedi be a 3. számmal jelölt 
rész alatti teljes területet és mivel a bélés nem tekinthető felsőrésznek, továbbá mivel a bőrből 
készült rész alatt főként bélés található, a bőrből készült rész funkciója nem a felsőrész megerő
sítése, és így azt a felsőrész részének kell tekinteni.”
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