
Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich 

(2009/C 181/04) 

Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie 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: 

Strona 395 

Pomiędzy Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 9503 00 41 i 9503 00 49 
a Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 9503 00 75 i 9503 00 79 wstawia 
się następujący tekst: 

„9503 00 70 Pozostałe zabawki, pakowane w komplety lub zestawy 

»Zestawy« objęte niniejszą podpozycją składają się z dwóch lub więcej różnych rodzajów artykułów 
(głównie do zabawy), zapakowanych w to samo opakowanie do sprzedaży detalicznej, bez przepa
kowywania. 

Artykułów objętych tą samą podpozycją, z wyjątkiem przedmiotów objętych podpozycjami 
9503 00 95 lub 9503 00 99 (ponieważ podpozycje te mogą obejmować rozmaite artykuły różnego 
rodzaju), nie należy uważać za różne rodzaje artykułów. 

Poza artykułami tworzącymi zestaw mogą być obecne proste akcesoria lub przedmioty 
o drugorzędnym znaczeniu, przeznaczone do wykorzystania z tymi artykułami (na przykład 
marchewka z tworzywa sztucznego lub szczotka z tworzywa sztucznego dla zabawki-zwierzątka). 

Na mocy uwagi 4. do działu 95 niniejsza podpozycja obejmuje zestawy przeznaczone do zabawy 
dla dzieci, składające się z artykułów objętych pozycją 9503, połączonych z jednym lub większą 
ilością przedmiotów, które, przedstawiane oddzielnie, byłyby klasyfikowane do innych pozycji, pod 
warunkiem że te kombinacje mają zasadniczy charakter zabawek. Przykładami są: 

— zestawy składające się z zabawek w postaci foremek wtryskowych i foremek do past modelar
skich wraz z innymi przedmiotami, takimi jak farby w tubkach lub tabletkach, pasty modelarskie, 
ołówki i kredy, 

— zestawy kosmetyczne dla dzieci zawierające artykuły objęte pozycją 9503, połączone 
z preparatami objętymi pozycją 3304. 

Wyłączone są jednakże zestawy kosmetyczne dla dzieci zawierające preparaty objęte pozycją 3304, 
które nie zawierają żadnych artykułów objętych pozycją 9503 (pozycja 3304). 

»Komplety« objęte niniejszą podpozycją składają się z dwóch lub więcej różnych artykułów zapa
kowanych w to samo opakowanie do sprzedaży detalicznej, bez przepakowywania i określone są dla 
konkretnego rodzaju rozrywki, pracy, osoby lub zawodu, takie jak zabawki szkoleniowe 
i edukacyjne.”
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