
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1956 

zo 4. novembra 2016, 

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre 
a o Spoločnom colnom sadzobníku 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom 
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. e), 

keďže: 

(1)  Nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“), 
ktorá je uvedená v prílohe I k uvedenému nariadeniu. 

(2)  Položka 9404 zahŕňa posteľoviny a podobné výrobky (napríklad matrace, prešívané prikrývky, periny, vankúše 
a podhlavníky), s pružinami alebo vypchávané, alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom, alebo z ľahčeného 
kaučuku alebo ľahčených plastov, tiež potiahnuté. 

(3)  Existujú rozdielne názory na výklad znenia položky 9404, pokiaľ ide o termín „vypchávané, alebo vnútri 
vyložené akýmkoľvek materiálom“. 

(4)  V záujme právnej istoty je preto potrebné v 94. kapitole kombinovanej nomenklatúry vložiť novú doplnkovú 
poznámku, aby sa zaručil jednotný výklad tohto číselného znaku KN na celom území Únie. 

(5)  Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(6)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

V 94. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa vkladá 
táto doplnková poznámka 1: 

„1.  Na účely položky 9404 termín „vypchávané, alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom“ zahŕňa materiál 
akejkoľvek hrúbky.“ 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 4. novembra 2016 

Za Komisiu 

v mene predsedu 
Stephen QUEST 

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu  

9.11.2016 L 301/5 Úradný vestník Európskej únie SK    

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. 
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