
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 861/2014 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury tary
fowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Rady (UE) nr 1326/2013 (2) zmieniono załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
zastępując kody CN od 9619 00 do 9619 00 90 kodami CN od 9619 00 do 9619 00 89. 

(2)  Kody CN od 9619 00 71 do 9619 00 89 obejmują podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki 
dla niemowląt oraz podobne artykuły, z materiałów innych niż materiały włókiennicze. Artykuły objęte tymi 
kodami CN mogą być wykonane na przykład z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien 
celulozowych. Mogą również być wykonane z połączenia tych materiałów. 

(3)  Ze względu na różnice poglądów dotyczących klasyfikacji artykułów objętych podpozycjami CN od 9619 00 71 
do 9619 00 89, a także w celu ułatwienia dokonania takiej klasyfikacji na całym terytorium Unii, należy dopre
cyzować zakres tych nowych podpozycji. 

(4) W interesie pewności prawnej konieczne jest zatem wprowadzenie nowej uwagi dodatkowej w dziale 96 Nomen
klatury scalonej w celu zapewnienia jednolitej interpretacji wspomnianych podpozycji na terytorium Unii. 

(5)  Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 96 części drugiej Nomenklatury scalonej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
wprowadza się następującą uwagę dodatkową 1: 

„1.  Podpozycje od 9619 00 71 do 9619 00 89 obejmują towary wykonane z masy papierniczej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych. 

Podpozycje te obejmują również towary złożone, składające się z: 

a)  warstwy wewnętrznej (na przykład z włóknin) służącej odprowadzaniu płynu ze skóry użytkownika, co ma 
zapobiegać otarciom; 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1326/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w 

sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 334 z 13.12.2013, s. 4). 



b)  chłonnego wypełnienia pochłaniającego i zatrzymującego płyn do czasu, gdy można pozbyć się produktu; 

c) warstwy zewnętrznej (np. z tworzywa sztucznego) zapobiegającej wyciekaniu płynu z chłonnego wypeł
nienia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Martine REICHERTS 

Członek Komisji  
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