
Notas Explicativas da Nomenclatura Combinada da União Europeia

(2017/C 89/06)

Nos termos do artigo 9.o, n.o 1, alínea a), segundo travessão, 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 344, a Nota Explicativa relativa à subposição da NC 8536 69 10 a 8536 69 90 passa a ter a seguinte redação:

«Outros

Classificam-se nestas subposições as fichas (conectores do tipo macho e do tipo fêmea) que permitam operações 
de ligação elétrica, por exemplo, entre aparelhos, cabos e placas de circuito.

Os conectores podem ter uma ficha macho ou fêmea em cada lado, ou só num lado e um outro dispositivo de 
contacto no outro (por exemplo, conectores por crimpagem «crimp», de grampos ou pinças, por soldadura ou de 
parafuso); ver exemplos das figuras 1 e 2.

Figura 1:

De um lado, o cabo está ligado ao conector por meio de uma conexão por crimpagem «crimp», de grampos ou 
pinças. Do outro lado, a conexão é efetuada por encaixe do conector do tipo macho ou fêmea.

Figura 2:

De um lado, o cabo está ligado ao conector por meio de uma conexão por crimpagem «crimp», de grampos ou 
pinças. Do outro lado, a conexão é efetuada por encaixe do conector do tipo fêmea. Além disso, o conector está 
também equipado com uma conexão adicional na forma de um conector do tipo macho.

Classificam-se também nestas subposições os pares de conectores que consistam na associação de uma ficha 
macho e fêmea (duas peças distintas). Estes conectores machos e fêmeas têm na outra extremidade um outro tipo 
de contacto.

Excluem-se destas subposições os elementos de conexão ou de contacto para os quais a ligação elétrica se efetua 
somente por outros métodos diferentes do encaixe (por exemplo, por crimpagem «crimp», de grampos ou pinças, 
por soldadura ou de parafuso). Estes elementos classificam-se na subposição 8536 90 (ver exemplos das figuras 3 
a 7).

No entanto, incluem-se as fichas (machos e fêmeas) e tomadas de corrente, roscadas interior ou exteriormente.

(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 76 de 4.3.2015, p. 1.
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Figuras 3 e 4:

De um lado, o cabo está ligado ao conector por meio de uma conexão por crimpagem «crimp», de grampos ou 
pinças. Do outro lado, a conexão é efetuada utilizando um parafuso ou um parafuso e uma porca.

Figuras 5, 6 e 7:

A ligação elétrica não é efetuada por encaixe. Não existe um conector de tipo macho ou fêmea. A ligação elétrica 
é efetuada por meio de parafusos ou de pinças.

»

Na página 344, a Nota Explicativa relativa à subposição da NC 8536 69 10 passa a ter a seguinte redação:

«Para cabos coaxiais

Classificam-se nesta subposição apenas as fichas macho e fêmea utilizadas para conexões coaxiais (ver exemplos 
das figuras 1 a 6).

Figura 1

Ficha-macho coaxial

Figura 2

Ficha-fêmea coaxial

Figura 3

Ficha-macho coaxial

Figura 4

Ficha-fêmea coaxial
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Figura 5

Ficha coaxial roscada

Figura 6

Adaptador coaxial

»
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