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Publikacja Not wyjaśniających przyjętych na mocy art. 9 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: 

Strony 256–258 

Dział 64 Uwagi ogólne 

Akapit drugi punktu 1 c) Uwag ogólnych otrzymuje brzmienie: 

„Dodatki pełnią zazwyczaj funkcję ozdobną, a wzmocnienia funkcję ochronną lub wzmacniającą. 
Ponieważ wzmocnienia są nakładkami na cholewkę, mającymi na celu nadanie jej większej wytrzyma 
łości, mocuje się je do zewnętrznej powierzchni cholewki, a nie jedynie do podszewki. Część 
podszewki może być jednak pod wzmocnieniem widoczna, pod warunkiem że jej funkcja wzmacnia
jąca nie jest skutkiem tego obniżona. Oprócz przymocowania do cholewki, wzmocnienie lub dodatek 
mogą być również przymocowane do podeszwy lub wchodzić w nią. Materiał nie jest uważany za 
dodatek lub wzmocnienie, ale za część cholewki, pod warunkiem że sposób połączenia materiałów 
pod spodem nie jest trwały (szwy są przykładem trwałego sposobu połączenia).”. 

Punkt 3 rozważań w tekście znajdującym się pod rysunkami w pkt 1 c) Uwag ogólnych, otrzymuje brzmienie: 

„3. Usuwając część ze skóry wyprawionej (3), zostaje odsłonięta powierzchnia z materiału włókienni
czego (zaznaczona literą A na rysunku) i powierzchnia materiału podszewki znajdującej się pod 
spodem części 3. Ponieważ materiał włókienniczy nie występuje pod całą częścią 3. i ponieważ 
podszewka nie jest uważana za cholewkę oraz ponieważ pod skórą wyprawioną głównie znajduje 
się materiał podszewki, część ze skóry wyprawionej nie wzmacnia materiału cholewki, a zatem 
musi być uważana za część cholewki.”.
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.


