
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 

(2019/C 387/04) 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalo
nej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany: 

Na stronie 412: 

dodaje się następujący tekst i fotografie jako drugi akapit do noty wyjaśniającej do podpozycji 9503 00 35 i 9503 00 39: 

„Podpozycje te obejmują również klocki do budowania. 

Ze względu na swoje obiektywne cechy charakterystyczne klocki zostały zaprojektowane z myślą o budowie konstrukcji. 
Mogą one być wyposażone m.in. w kołki i otwory trzymające klocki razem lub jedynie płaskie powierzchnie (wówczas 
klocki umieszcza się jeden na drugim). 

Przykłady klocków do budowania:   

Przykład klocków ze specjalnym brzegiem, który pasuje do otworu innego klocka, co umożliwia budowanie konstrukcji 
(wieży):   

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9503 lit. D), pkt (iii). 

Zob. również Noty wyjaśniające do CN do podpozycji 9503 00 61 i 9503 00 69 oraz do podpozycji 9503 00 95 i 
9503 00 99.”. 

(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 119 z 29.3.2019, s. 1. 
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Na stronie 412: 

dodaje się następujący tekst i fotografię: 

„9503 00 61 oraz 
9503 00 69 

Układanki 
Podpozycje te obejmują układanki składające się z klocków w postaci kostek. 
Przykład kostek, na których umieszczono część innej układanki na każdym z sześciu boków:   

Zob. również przykład układanki w formie kostek zaklasyfikowanej w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 1056/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. 
Zob. również Noty wyjaśniające do podpozycji CN 9503 00 95 i 9503 00 99.”. 

Na stronie 413: 

dodaje się następujący tekst i fotografie: 

„9503 00 95 oraz 
9503 00 99 

Pozostałe 
Podpozycje te obejmują klocki w postaci kostek, na których zamieszczono różne obrazy (na 
przykład cyfry, litery, wzory, obrazy zwierząt). Są one przeznaczone do zabawy dla małych 
dzieci. W przeciwieństwie do klocków do budowania nie są one zaprojektowane z myślą o 
budowie konstrukcji. 
Przykład zabawki składającej się z kilku kostek, na bokach których zamieszczono różne 
obrazy:   
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Kostki widoczne na zdjęciach nie są klasyfikowane jako układanki, ponieważ służą przede 
wszystkim innym celom (liczenie, zabawa itp.). Tylko jeden z sześciu boków każdej kostki 
służy jako układanka. 
Podpozycje te nie obejmują: 

A) Klocków do budowania 

Głównym celem klocków do budowania jest budowa konstrukcji. 

Zob. również Noty wyjaśniające do podpozycji CN 9503 00 35 i 9503 00 39. 

B) Układanek 

Zob. również Noty wyjaśniające do podpozycji CN 9503 00 61 i 9503 00 69.”.   
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