
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 

(2020/C 124/04) 

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 236 nota wyjaśniająca do podpozycji 5106 10 10 otrzymuje brzmienie:                                                              

„5106 10 10 Niebielona 

Przędze z wełny niebielone są przędzami otrzymywanymi z wełny, która w kilku procesach 
została całkowicie oczyszczona. Nie są bielone, barwione lub zadrukowane i dlatego nadal 
zachowują swój naturalny kolor wełny. 
Zob. także uwaga 1 a) do podpozycji do niniejszej sekcji.”.   

Na stronie 311 nota wyjaśniająca do podpozycji 7307 19 10 otrzymuje brzmienie:                                                              

„7307 19 10 Z żeliwa 

Podpozycja ta obejmuje łączniki z żeliwa ciągliwego, które jest produktem pośrednim mię
dzy żeliwem grafitowym płatkowym (żeliwem szarym) a staliwem. Żeliwo ciągliwe może 
być łatwo odlewane i staje się odporne na obciążenia dynamiczne i ciągliwe po odpowied
niej obróbce cieplnej. Podczas obróbki cieplnej węgiel częściowo zanika lub zmienia swoją 
strukturę; ostatecznie osadza się on w postaci kulek, które nie osłabiają spójności metalicz
nej w takim stopniu, co płatki grafitu w żeliwie szarym. 
Tam gdzie zawartość węgla wynosi 2 % masy lub mniej, produkty są uważane za staliwo i 
są objęte podpozycją 7307 19 90 (zob. uwaga 1 do tego działu). 
Zob. także Noty wyjaśniające do podpozycji 7307 11 10 i 7307 11 90 akapit drugi. 
Podpozycja ta obejmuje również łączniki z żeliwa sferoidalnego.”.   

Na stronie 311 skreśla się notę wyjaśniającą do podpozycji 7307 19 90. 

Na stronie 344 skreśla się notę wyjaśniającą do podpozycji 8481 10 05. 

Na stronie 362 nota wyjaśniająca do podpozycji 8536 70 00 otrzymuje brzmienie:                                                              

„8536 70 00 Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowo
dowych 

Zob. uwaga 7 do niniejszego działu. 
Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 8536, pkt (IV).”.   

(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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