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Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları 

(2022 / C 29 / 03) 

2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği'nin Kombine Nomanklatür Yapısına 
İlişkin Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 
412. Sayfaya aşağıdaki açıklama notu eklenmiştir: 
 

9503 00 41 doldurulmuş 

Bu alt pozisyonda yer alan doldurulmuş oyuncaklar genellikle yumuşak bir 
malzemeden bir dış kumaşa sahiptir ve genellikle oyuncağı tutmayı hoş kılan 
esnek/yumuşak malzeme ile doldurulur. Müzik modülleri, pil yuvaları veya iskeletler 
dolgu malzemesi olarak kabul edilmez. Doldurulmuş parçalar, oyuncağa doldurulmuş 
bir oyuncağın temel karakterini verdiği sürece, doldurulmuş bir oyuncağın tamamen 
doldurulması gerekmez. 

9503 00 41 alt pozisyonunda sınıflandırılacak oyuncaklar için (AB) 2015/352 ( * )  
sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve (AT) 2184/97 ( ** ) sayılı Komisyon Tüzüğüne 
bakınız. 

    

( * ) Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 2 Mart 2015 
tarihli Komisyon Uygulama Yönetmeliği (AB) 2015/352 (OJ L 61, 5.3.2015, s.5). 

( ** ) Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 3 Kasım 1997 
tarih ve (AT) 2184/97 sayılı Komisyon Tüzüğü (OJ L 299, 4.11.1997, s.6). 

Hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden doldurulmuş oyuncaklar olarak 
9503.00.41 alt pozisyonunda sınıflandırılacak diğer oyuncak örnekleri: 

 
Yumuşak kumaştan yapılmış, yaklaşık 30 cm yüksekliğinde, nispeten büyük 
doldurulmuş kafası, doldurulmuş bacakları ve doldurulmuş kolları ve gövdesinde 
yerleşik bir ses modülü olan bir ayıyı temsil eden doldurulmuş oyuncak. Ses 
modülünün yanı sıra gövdede de hafif bir dolgunluk var. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1997:299:TOC


 
Yaklaşık 19 cm yüksekliğinde, etkileşimli özelliklere sahip küçük şarkı söyleyen 
oyuncak ayı. 

Gövde plastikten yapılmıştır, pille çalışan bir ses modülü içerir ve 3 adet ışıklı basma 
düğmesi vardır. 

Doldurulmuş bir kafası, doldurulmuş bacakları, doldurulmuş ayakları, doldurulmuş 
kolları ve elleri vardır. Doldurulan kısımlar birlikte alındığında iç malzeme dolgusunun 
hakim kısmını oluşturur. 

 
Tahta bir çubuğa (60 ila 100 cm uzunluğunda) bağlı içi doldurulmuş atın kafasını 
temsil eden ve altına iki tekerlek takılmış bir oyuncak. 

Hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden diğer oyuncaklar olarak 9503.00.49 alt 
pozisyonunda sınıflandırılacak oyuncaklara örnekler: 

 
Yumuşak örme peluş kumaşla kaplanmış, yaklaşık 25 cm yüksekliğinde köpeği temsil 
eden bir oyuncak. Pille çalışan bir motor ve bir ses modülü ile donatılmış bir plastik 
gövdeye ve bir iskelete sahiptir. Dört patinin iç tarafına yapıştırılmış bir astar tabakası 
vardır ve kafa kısmı doldurulmuştur. 



 
Yumuşak peluş kumaşla kaplanmış, yaklaşık 17 cm yüksekliğinde lamayı temsil eden 
bir oyuncak. Gövde, kafa ve iskelet plastikten yapılmıştır. Plastik başlık ile başı 
kaplayan yumuşak peluş kumaş arasında bir dolgu tabakası vardır, ancak gövde 
herhangi bir dolgu malzemesi içermez. Oyuncağın, bacaklarını ve kuyruğunu hareket 
ettirmesini sağlayan pille çalışan bir motoru ve bir ses modülü vardır. 

 
Yumuşak örme peluş kumaşla kaplanmış, yaklaşık 15 cm boyunda yavru kediyi temsil 
eden bir oyuncak. Pille çalışan bir motor ve bir ses modülü ile donatılmış bir plastik 
gövdeye ve bir iskelete sahiptir. Dört patisi doldurulmuştur. 

 
Yaklaşık 30 cm yüksekliğinde, yumuşak örgü peluş kumaşla kaplanmış kurtarma 
köpeğini temsil eden bir oyuncak. Pille çalışan bir motor ve bir ses modülü ile 
donatılmış plastik bir gövdeye ve iskelete sahiptir. Dört patisi ve ağzının bir kısmı 
doldurulmuş.' 
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