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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA (KN) EGYSÉGES ALKALMAZÁSA

(Árubesorolás)

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet (1) 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott Magyarázat

(2007/C 74/01)

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

354. oldal

8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá
tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

Az alábbi szöveget kell a meglévő szöveg elé beilleszteni:

„Ez a vámtarifaszám magában foglalja az olyan »többcélú járműveket«, mint például a
személyszállításra és áruszállításra egyaránt alkalmas közúti járművek.

1. »Pick-up« típusú:

Az ilyen típusú jármű általában egynél több üléssorral rendelkezik, és két különálló
részből áll, mégpedig egy személyszállításra szolgáló zárt kabinból és egy áruszállításra
szolgáló nyitott vagy zárt felületből.

Az ilyen járműveket azonban a 8704 vtsz. alá kell sorolni, ha az áruszállításra szolgáló
felület padlózatán a maximális belső hosszúság több, mint a jármű tengelytávolságának
50 %-a, vagy ha a jármű több mint két tengellyel rendelkezik.

2. »Van« típusú:

Az egynél több üléssorral rendelkező, »van« típusú járműnek meg kell felelnie a
8703 vtsz-hoz fűzött HR Magyarázatokban megadottaknak.

A 8704 vtsz. alá kell sorolni azonban azokat az egy üléssorral rendelkező »van« típusú
járműveket, amelyekben nincsenek az ülések és biztonsági felszerelések beszerelésére
szolgáló állandó rögzítési pontok és szerelvények a jármű hátsó részében, függetlenül
attól, hogy van-e ki nem szerelhető panel vagy válaszfal az utastér és a csomagtér
között, vagy van-e ablak az oldalfalakban.”
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(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 129/2007/EK rendelettel (HL L 56., 2007.2.23., 1. o.). módosított rendelet.
(2) HL C 50., 2006.2.28., 1. o.



354. oldal

8704 Áruszállító gépjármű

Az alábbi szöveget kell a meglévő szöveg elé beilleszteni:

„A 8703 vtsz-hoz tartozó magyarázat értelemszerűen alkalmazandó.”

A 376. oldal az alábbi szöveggel egészül ki:

„9506 69 90 Más
Ezen alszám alá tartoznak a gyermekek vagy felnőttek számára készült különféle méretű,
kialakítású és súlyú »zsonglőrlabdák« is.”
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