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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ 
KÖZLEMÉNYEK 

BIZOTTSÁG 

Az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata 

(2009/C 272/02) 

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

A 402. oldalon: 

9705 00 00 Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleonto
lógiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab 

A jelenleg hatályos szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„1. Ezen alszám alá tartoznak azok a gépjárművek, amelyek: 

— eredeti állapotukban vannak, alvázuk, kormányművük vagy fékrendszerük, motorjuk stb. lénye
gesen nem változott, 

— legalább 30 évesek, és 

— olyan modellhez vagy típushoz tartoznak, amelyet ma már nem gyártanak. 

Nem tekintendők történelmi értékű vagy etnográfiai jelentőségű gépjárműnek és ezért nem soro
landók ezen alszám alá azok a gépjárművek, amelyekről az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy 
nem képviselnek jelentős előrelépést az emberi civilizáció fejlődésében, sem e fejlődés egy adott 
szakaszát nem illusztrálják. 

Ezeknek a járműveknek olyan tulajdonságokkal is rendelkezniük kell, amelyek indokolják gyűjte
ményekbe való bekerülésüket, tehát: 

— viszonylag ritkák, 

— rendesen nem eredeti rendeltetésükre használják őket, 

— csak a hasonló használati cikkek rendes kereskedelmi forgalmán kívül, speciális ügyletek révén 
forgalmazzák őket, és 

— azoknál értékesebbek. 

2. Történelmi értékű gyűjteménydarabként ezen alszám alá tartoznak továbbá: 

a) gyártási időpontjuktól függetlenül azok a gépjárművek, amelyeket bizonyíthatóan történelmi 
eseményeken használtak;
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b) azok a versenygépjárművek, amelyeket bizonyíthatóan kizárólag versenyzés céljára terveztek, 
építettek és használtak, és amelyekkel rangos országos vagy nemzetközi sporteseményeken 
kiemelkedő eredményt értek el. 

3. A fenti járművek alkatrészeként vagy tartozékaként használt árucikkek akkor tartoznak ezen 
alszám alá, ha maguk is gyűjteménydarabok, függetlenül attól, hogy az említett járművekbe való 
beszerelés céljából kívánják-e őket behozni. 

A bizonyítás megfelelő dokumentumok, például szakkönyvek vagy speciális szakirodalom bemu
tatásával vagy elismert szakértők szakvéleménye útján történhet. 

A fenti magyarázatok értelemszerűen alkalmazandók a motorkerékpárokra is. 

A másolatok semmilyen esetben nem tartoznak ide (általában 87. árucsoport).”
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