
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2016/C 415/05)

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 stronie 379

dodaje się następujący tekst:

„9405 50 00 Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9405, część (I) pkt (5) i pkt (6).

Podpozycja ta obejmuje latarenki z dowolnego materiału (z wyłączeniem materiałów, o których 
mowa w uwadze 1 do działu 71), nawet gdy mają osprzęt lub specyficzne mocowanie do trzyma
nia świec lub świeczek typu tealight. Zwykle mają one otwory wentylacyjne na górze oraz otwór, 
poprzez który można umieścić świecę.

Podpozycja ta obejmuje także kandelabry (zob. ilustracje 1 i 2), świeczniki (zob. ilustracje 3 i 4) 
i kinkiety (zob. ilustracja 5), włączając kandelabry, świeczniki i kinkiety na świeczki typu tealight. Jed
nakże tak zwane »uchwyty do świeczek typu tealight«, wykonane z różnych materiałów (szkło, cera
mika, drewno, tworzywa sztuczne itp.), w postaci pojemników o różnych kształtach, bez żadnego 
osprzętu lub specjalnego mocowania do utrzymywania świec lub świeczek typu tealight w stałej pozy
cji, są wyłączone z tej podpozycji i należy je klasyfikować według ich materiału składowego (zob. ilu
stracje od 6 do 12). Fakt, że świeca lub świeczka typu tealight może być umieszczona ciasno we wgłę
bieniu pojemnika, jest niewystarczający do zaklasyfikowania w tej podpozycji (zob. także rozporzą
dzenie Komisji (WE) nr 141/2002 (*) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 774/2011 (**)).

Przykłady produktów objętych podpozycją 9405 50 00:

Ilustracja 1 Ilustracja 2

Ilustracja 3 Ilustracja 4

(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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Ilustracja 5  

Przykłady produktów, które należy klasyfikować według ich materiału składowego:

Ilustracja 6 Ilustracja 7 Ilustracja 8

Ilustracja 9 Ilustracja 10 Ilustracja 11

Ilustracja 12   

(*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towa
rów w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 24 z 26.1.2002, s. 11).

(**) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 774/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektó
rych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 201 z 4.8.2011, s. 6).”
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