
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2016/C 427/03)

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

na stronie 187 w Nocie wyjaśniającej do pozycji „3920 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych 
niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny spo
sób z innymi materiałami” dodaje się tekst w brzmieniu:

„Niniejsza pozycja obejmuje »kamienny papier« składający się z proszku mineralnego (ok. 80 % masy stanowi 
węglan wapnia) i tworzywa sztucznego (ok. 20 % masy stanowi plastyczna żywica), gdzie tworzywo sztuczne, 
z powodu swej elastyczności, nadaje produktowi jego zasadniczy charakter, ponieważ proszek mineralny pełni 
wyłącznie rolę materiału wypełniającego. Kamienny papier jest materiałem podobnym do papieru, który może 
być przetwarzany podobnie jak papier (tj. przez drukowanie, przecinanie, składanie, klejenie), ponieważ ma on 
podobny zakres gęstości do papieru wytworzonego z celulozy. Nadaje się on na przykład do materiałów piśmien
nych, toreb, opakowań, naklejek, papierów tłuszczoodpornych, papieru pakowego i pojemników.”;

na stronie 189 po Nocie wyjaśniającej do podpozycji „3925 90 10 Wyposażenie i okucia przeznaczone do zainstalowania na 
stałe w/lub na drzwiach, oknach, schodach, ścianach lub innych częściach budynków” dodaje się tekst w brzmieniu:

„3926 40 00 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne

Podpozycja ta obejmuje artykuły dekoracyjne dla domu i ogrodu składające się z proszku mineral
nego (ok. 59 % masy stanowi węglan wapnia), tworzywa sztucznego (ok. 39 % masy stanowi niena
sycony poliester) i niewielkich ilości innych dodatków, gdzie tworzywo sztuczne nadaje artykułom 
ich zasadniczy charakter. Proszek mineralny jest w tym przypadku materiałem wypełniającym.”;

na stronie 268 po Nocie wyjaśniającej do podpozycji „6810 11 10 Z lekkiego betonu (na bazie kruszonego pumeksu, gra
nulowanego żużla itp.)” dodaje się tekst w brzmieniu:

„6810 99 00 Pozostałe

Niniejsza podpozycja nie obejmuje:

1. »kamiennego papieru« (zob. Nota wyjaśniająca do pozycji 3920);

2. artykułów dekoracyjnych dla domu i ogrodu z proszku mineralnego i tworzywa sztucznego, 
gdzie tworzywo sztuczne nadaje artykułom ich zasadniczy charakter (zob. Nota wyjaśniająca do 
podpozycji 3926 40 00).”.

(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 76 z 4.3.2015, s. 1.
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