
A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA (KN) EGYSÉGES ALKALMAZÁSA

(Áruk osztályozása)

(2005/C 168/05)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (1) szóló 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet 10. cikke (1) bekezdése alapján elfogadott KN Magyarázat kihirde-

tése

Az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúra Magyarázata (2) a következőképpen módosul:

227. oldal

6104 41 00
–
6104 49 00

Ruha

A magyarázat második mondata után a következő szöveget kell beilleszteni:

„ Ez a kifejezés magában foglalja az áttetsző ruhákat is.”

232. oldal

A 6112 11 00 – 6112 19 00 alszámok magyarázata után vegye fel az alábbi új alszámos magyarázatot:

6112 31 10
–
6112 49 90

Férfi- vagy fiú fürdőruha
Női- vagy leányka fürdőruha

Lásd a 6112 vtsz-hoz tartozó HR Magyarázat (C) pontját, amelynek értelmében a 6112 vtsz. alá tartoznak
többek között az úszónadrágok és fürdőnadrágok, elasztikusak is.

Az úszónadrágok olyan ruhadarabok, amelyek általános megjelenése, szabása illetve az anyag jellege
alapján megállapítható, hogy azokat kizárólag vagy főleg fürdőruhakénti használatra szánták, és nem a
61.03 illetve a 61.04 vtsz alá tartozó „sortnadrágkénti” használatra. Általában teljesen vagy főként
műszálból készültek.

Az úszónadrágoknak a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

– belső rövidnadrágot (briefs) varrtak a ruhadarabhoz, vagy legalább elöl vagy az ágyéknál bélés van

– szűk a deréknél (pl. van egy húzózsinórral ellátott vagy a derékrész teljesen gumírozott)

Az úszónadrágok rendelkezhetnek zsebekkel, feltéve, hogy

– a külső zsebek rögzítő-szorító rendszerűek (pl. vagy húzózárral vagy tépőzárral a zseb teljesen lezárható,
vagyis résmentesen lezárhatóak)

– a belső zsebek ugyanazzal a rögzítő-szorító rendszerrel rendelkeznek, mint a fent említett külső zsebek.
Ha azonban a belső zsebeket az (úszó)nadrágderékhoz rögzítik, fedő zárórendszerrel is rendelkezhetnek,
amennyiben az teljes mértékben biztosítja a zsebnyílások lezárását.

Az úszónadrágok nem rendelkezhetnek a következő jellemzőkkel:

– elülső nyílással, még ha zárórendszerrel zárható is

– nyílással a deréknél, még ha zárórendszerrel zárható is
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(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005 tanácsi rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rende-
let.

(2) HL C 256., 2002. 10. 23., 1. o.



238.oldal

A 6211 vtsz szövege után vegye fel az alábbi új alszámos magyarázatot:

„6211 11 00
-
6211 12 00

Férfi- vagy fiú fürdőruha
Női- vagy leányka fürdőruha

Lásd a 6211 vtsz-tartozó HR Magyarázat első bekezdését.

A 6112 31 10 – 6112 49 90 alszámokhoz tartozó Magyarázat értelemszerűen alkalmazandó.”
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