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Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları 

(2022/C 233/08) 

2658/87 sayılı Konsey Tüzüğünün 9 (1) (a) Maddesi uyarınca, Avrupa Birliği'nin Kombine Nomanklatür Yapısına İlişkin 

Açıklama Notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

 

405 Sayfasında aşağıdaki açıklayıcı not eklenmiştir: 

 

'9405 31 00 

 

ve    Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 

 

9405 39 00 

 

Bu alt pozisyonlar, Noel ağaçları için kullanılan türden aydınlatma tellerini / aydınlatma zincirlerini kapsar. 

 

Bu eşyaların, zincirin uzunluğu, ışıkların türü, lambalar arasındaki mesafe, "ampullerin" biçimi (standart veya Noel 

mevsimiyle bağlantılı olması), Noel ağacına yerleştirmek için kolay kullanım gibi nesnel özellikleri, esas olarak bir 

Noel ağacını aydınlatma yoluyla süslemek için kullanılmaları amaçlandığını gösterir. 

 

Noel ile bağlantısı olan “ampuller” kar taneleri, yıldızlar veya buz sarkıtları veya kış mevsiminin diğer görüntüleri 

şeklinde olabilir; köklü geleneklere dayalı bir bağlantı gerekli değildir. 

 

9405 31 00 ve 9405 39 00 alt pozisyonlarında "Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar" olarak 

sınıflandırılacak ürünlere örnekler: 

 

  

160 adet şeffaf mini filaman lamba (1,5 V / 0,5 W) 

içeren koyu yeşil elektrik kablolarından oluşan ve 320 × 

150 cm' lik bir ağ oluşturacak şekilde bir araya getirilen 

bir ışık ağı. Ağın boyutu, bir Noel ağacının üzerine 

kolayca yerleştirilmesini sağlar. 

Kabloların rengi ve ağın dalların dış uçlarından içeriye 

doğru çekilmesini sağlayan 19 × 19 cm' lik tekli ağlar, 

lambalar yandığında, ışıklar parlarken tellerin ve 

lambaların gizlenmesini sağlayarak, dışarıya, tek tip 

dekoratif bir etki yaratır. 

240 mini filamanlı lamba (2,5 V / 0,25 W) içeren bir 

elektrik kablosundan oluşan 55 m uzunluğunda hafif bir 

zincir. Her lamba arasındaki mesafe 21 cm'dir. Hafif 

zincir hem dış hem de iç mekan kullanımı için 

yapılmıştır. 

 

 



 

Bu alt pozisyonlar, esas olarak bir Noel ağacı için kullanılmak üzere tasarlanmayan ve yıl boyunca çeşitli dekoratif 

amaçlarla, örneğin evleri, balkonları, düğün mekanlarını, bahçeleri veya daha küçük dekorasyonları çelenk, saksı veya 

masa gibi öğeleri süslemek için kullanılması amaçlanan aydınlatma şeritlerini kapsamaz.  

 

Ayrıca, örneğin balkabağı veya kalp gibi tasarlanmış lambalı aydınlatma şeritleri, lambaların Noel ile herhangi bir 

bağlantısı olmadığı için bu alt pozisyona girmez. 

 

 

9405 4x alt pozisyonunda “Diğer elektrikli armatürler ve aydınlatma armatürleri” olarak sınıflandırılacak ürün 

örnekleri: 

 

 

 

 

 

Üzerinden yaklaşık 15 cm aralıklarla çeşitli 

uzunluklarda (30-70 cm uzunluğunda) sarkan iki 

yalıtımlı elektrik kablosundan yapılmış bir çelenk 

(çeşitli uzunluklarda mevcut) şeklinde LED perde 

ışıkları. Teller toplamda yaklaşık 200 LED ışık kaynağı 

ile donatılmıştır. Çelenk, bir bağlantı kablosu ve bir 

transformatör ile birlikte gelir. 

Mikro LED ışık zinciri, toplam uzunluğu 240 cm, metal 

tel ve 5 cm ara ile 40 ışık kaynağından oluşan, akülü. 

 

 

Toplam uzunluğu 860 cm (500 cm'si bağlantı kablosudur), metal bir tel ve 1 cm ara ile 360 ışık kaynağından oluşan 

mikro LED hafif zincir. Hafif zincir bir transformatörle birlikte gelir. 

 

 


