
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2016/C 30/04)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do 
Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na s. 279, Nota wyjaśniająca do pozycji:

„7019 Włókna szklane (włącznie z wełną szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny)”

otrzymuje brzmienie:

„7019 Włókna szklane (włącznie z wełną szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny)

Włókna szklane obejmują dwie główne kategorie:

a) tekstylne włókna szklane (włókna szklane ciągłe) produkowane ze szkła tekstylnego, tzn. produkty szklane, 
w których włókna ciągłe są w większości ułożone równolegle w stosunku do siebie; tekstylne włókna szklane 
są głównie wykorzystywane do wzmacniania innych materiałów, np. kompozytów, tworzyw sztucznych;

b) włókna wełny szklanej; włókna wełny szklanej (włókna ułożone przypadkowo) wytwarzane w procesie przęd
zenia obrotowego i są głównie wykorzystywane do celów izolacyjnych.

Istnieją dwa rodzaje tekstylnych włókien szklanych:

a) tekstylne włókno szklane (ciągłe) składające się z dużej liczby ciągłych równoległych włókien o średnicach 
zwykle pomiędzy 3 μm a 34 μm (mikronów); po ukształtowaniu te ciągłe włókna są utrzymywane razem 
w paśmie za pomocą kleju (zwane również »klejaniem«), zaprojektowane, aby ułatwić kolejne etapy produkcji 
(cięcie, zwijanie, skręcanie, tkanie itd.); produkty pośrednie są następnie wykorzystywane w produkcji niektó
rych artykułów handlowych z włókna szklanego (nici szklane cięte, niedoprzędy, przędze itp.);

b) tekstylne włókno szklane nieciągłe (włókno szklane odcinkowe) składające się z włókien ciętych lub łamanych 
w procesie produkcji na krótkie odcinki oraz ciągnięte w ciągłe pasmo o luźno łączonych włóknach; są one 
zwykle wykorzystywane w tkaninach, na przykład do pokrywania ścian w sektorze remontowo-budowlanym.

Tekstylne włókna szklane mogą być dalej przetwarzane w następujące artykuły objęte niniejszą pozycją:

— maty i siatki z włókien chemicznie związanych, tj. maty z nici szklanych ciętych, maty z pasma ciągłego oraz 
typowe produkty włókninowe, jak cienkie arkusze (woale), siatki nakładane itp.,

— materiały z włókien mechanicznie związanych, tj. tkaniny, materiały niegniotące, dzianiny, materiały zszy
wane, włókniny podobne do niedoprzędów, materiały siatkowe o otwartych oczkach, ekrany.”

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2) Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
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