
JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)

(Klasyfikacja towarów)

(2006/C 242/04)

Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz

w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1)

W Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące
zmiany:

Na stronie 374:

9503 Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele służące do
zabawy, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju
Istniejący tekst zastępuje się następującym:

„Niniejsza pozycja obejmuje:

1. artykuły nadmuchiwane, różnego kształtu i różnej wielkości, przeznaczone do zabawy w
wodzie, takie jak koła do pływania, postacie zwierząt itp., zdobione lub nie, nawet prze-
znaczone do siedzenia w nich lub na nich,

2. nadmuchiwane łodzie przeznaczone dla dzieci do zabawy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a) nadmuchiwanych rękawków, kołnierzy, pasów lub podobnych artykułów, nieskonstruo-
wanych do celów zabezpieczenia przed utonięciem ani do celów ratownictwa, zapew-
niających człowiekowi pływalność, tj. utrzymywanie go na powierzchni wody, na
przykład podczas nauki pływania (pozycja 9506),

(b) nadmuchiwanych materacy (zazwyczaj materiał składowy),

(c) artykułów, które ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są wyłącznie dla
zwierząt (np. »myszy« z materiałów tekstylnych zawierających kocimiętkę, kapci »do
gryzienia« ze skóry bawolej, kości z tworzywa sztucznego).

Patrz także uwaga 4. do niniejszego działu.”

Na stronie 375 wstaw następujący tekst:

„9506 29 00 Pozostałe
Niniejsza podpozycja obejmuje nadmuchiwane rękawki, kołnierze, pasy lub podobne
artykuły, nieskonstruowane do celów zabezpieczenia przed utonięciem ani do celów ratow-
nictwa, zapewniające człowiekowi zdolność utrzymywania się na powierzchni wody
podczas nauki pływania.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a) pasów i kamizelek ratunkowych (materiał składowy),

(b) nadmuchiwanych artykułów skonstruowanych do zabawy (pozycja 9503).”
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 996/2006, (Dz.U. L
179 z 1.7.2006, str. 26).

(2) Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.


