
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1956 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 
taryfowej 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. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 ustalono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą 
scaloną”), znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  Pozycja 9404 obejmuje artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe (na przykład materace, kołdry, 
pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny 
materiał, lub z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte. 

(3)  Istnieją rozbieżne interpretacje dotyczące brzmienia pozycji 9404 w odniesieniu do sformułowania „wypchane, 
lub zawierające wewnątrz dowolny materiał”. 

(4)  W interesie pewności prawa konieczne jest zatem wprowadzenie nowej uwagi dodatkowej w dziale 94 
Nomenklatury scalonej w celu zapewnienia jednolitej interpretacji tego kodu CN na terytorium Unii. 

(5)  Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika 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 94 części drugiej Nomenklatury scalonej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
wprowadza się następującą uwagę dodatkową 1: 

„1.  W pozycji 9404 wyrażenie »wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał« obejmuje materiały 
o dowolnej grubości.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  

9.11.2016 L 301/5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
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