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Notas Explicativas da Nomenclatura Combinada da União Europeia
(2021/C 466 I/02)
Nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho (1), as Notas Explicativas da
Nomenclatura Combinada da União Europeia (2) são alteradas do seguinte modo:
Na página 271:
São aditados os seguintes textos e fotografias:
«6307 90 10 De malha
e
6307 90 91 De feltro
e
6307 90 98 Outros
Classificam-se nestas subposições os artigos de matérias têxteis em forma de cestos ou abrigos para animais
ou artigos semelhantes concebidos para os animais repousarem no seu topo ou interior, estejam ou não
equipados com uma almofada/colchão amovível ou um fundo acolchoado, etc.
No entanto, as almofadas e cobertores apresentados separadamente não são geralmente reconhecíveis como
concebidos para animais (posições 9404 ou 6301, etc.).
(Ver também as Notas Explicativas da NC da posição 9404).
Exemplos de alguns destes artigos:
1) Artigos com fundo acolchoado/guarnecido:

[ver também Regulamento de Execução (UE) n.o 349/2014 da Comissão, de 3 de abril de 2014 (JO L 104 de
8.4.2014, p. 1)].
2) Artigos com uma almofada amovível:

(1) Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, de 23 de julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira
comum (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 119 de 29.3.2019, p. 1.
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3) Artigos em forma de abrigo:
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4) Artigos em forma de saco-cama/saco de dormir:

»
Na página 404:
9404
É aditado o seguinte texto:
«Excluem-se da presente posição os artigos em forma de cestos ou abrigos para animais ou artigos semelhantes concebidos
para os animais repousarem no seu topo ou interior, estejam ou não equipados com uma almofada/colchão amovível ou
um fundo acolchoado, etc. (posições 6307 ou 4602, etc., consoante os materiais constituintes do artigo), uma vez que
estes artigos não são semelhantes a colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes.
Ver também as notas explicativas da NC das subposições 6307 90 10, 6307 90 91 e 6307 90 98.»

