
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1638 

zo 6. septembra 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 (EHS) č. 2658/87 sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“ alebo 
„KN“), ktorá je uvedená v prílohe I k uvedenému nariadeniu. 

(2)  V doplnkovej poznámke 2 k 15. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry sú vymedzené charakteristiky 
olejov, ktoré boli získané výlučne zo spracovania olív a ktoré sa majú zatriediť do položiek 1509 a 1510. 
Uvedená doplnková poznámka vychádza z nariadenia Komisie (EHS) č. 2568/91 (2), v ktorom sa vymedzujú 
fyzikálno-chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleja a oleja z olivových výliskov a stanovujú 
metódy hodnotenia týchto charakteristík. Uvedené metódy, ako aj medzné hodnoty týkajúce sa charakteristík 
olejov sa pravidelne aktualizujú na základe stanoviska odborníkov v oblasti chémie a v súlade s činnosťou 
vykonanou v rámci Medzinárodnej rady pre olivy (International Olive Council, IOC). 

(3)  V dôsledku viacerých zmien nariadenia (EHS) č. 2568/91 súčasné znenie doplnkovej poznámky 2 k 15. kapitole 
druhej časti kombinovanej nomenklatúry už nie je v súlade so znením nariadenia (EHS) č. 2568/91, ktoré je 
platné v súčasnosti, a je potrebné ho zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(4)  Aby sa predišlo opakovaným zmenám príslušných parametrov v doplnkovej poznámke 2 k 15 kapitole na účely 
jej aktualizácie v súlade s nariadením (EHS) č. 2568/91, je vhodné prijať nové znenie doplnkovej poznámky, 
ktoré bude odkazovať priamo na príslušné časti uvedeného nariadenia. 

(5)  Vzhľadom na to, že od 1. januára 2017 budú do 15. kapitoly vložené určité nové číselné znaky KN, malo by 
nové znenie doplnkovej poznámky 2 k uvedenej kapitole, ktoré bude zohľadňovať tieto nové číselné znaky KN, 
nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017. 

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

(7)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex, 
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(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. 
(2) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných 

analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1). 



PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

V 15. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa 
doplnková poznámka 2 nahrádza takto: 

„2.  A.  Do položiek 1509 a 1510 patria len oleje, ktoré sú získané výlučne zo spracovania olív a ktoré majú charakteristiky, 
pokiaľ ide o obsah mastných kyselín a sterolov, uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2568/91 (*). Ich 
prítomnosť sa môže stanoviť pomocou metód stanovených v prílohách V a X k uvedenému nariadeniu. 

Do položiek 1509 a 1510 nepatrí chemicky modifikovaný olivový olej (hlavne reesterifikovaný olivový olej) a zmesi 
olivového oleja s ostatnými olejmi. Prítomnosť reesterifikovaného oleja sa zisťuje pomocou metódy stanovenej 
v prílohe VII k nariadeniu (EHS) č. 2568/91. 

B.  Do podpoložky 1509 10 patria len olivové oleje definované v nižšie uvedených bodoch 1, 2 a 3, ktoré sa získali 
výlučne mechanickými alebo ostatnými fyzikálnymi postupmi za podmienok, ktoré nevedú k modifikácii tohto oleja, 
a ktoré neboli spracované inak ako umývaním, dekantáciou, odstreďovaním alebo filtráciou. Olivové oleje získané 
použitím rozpúšťadiel, chemických alebo biochemických činidiel alebo reesterifikáciou a tiež akékoľvek zmesi s olejmi 
ostatných druhov sú vylúčené z tejto podpoložky.  

1. Na účely podpoložky 1509 10 10 termín „lampový olivový olej“ znamená olivový olej s charakteristikami olivových 
olejov kategórie 3 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.  

2. Na účely podpoložky 1509 10 20 termín „extra panenský olivový olej“ znamená olivový olej s charakteristikami 
olivových olejov kategórie 1 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.  

3. Do podpoložky 1509 10 80 patria ostatné panenské olivové oleje, ktoré majú charakteristiky olivového oleja 
kategórie 2 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91. 

C.  Do podpoložky 1509 90 patrí olivový olej získaný spracovaním olivových olejov podpoložky 1509 10 10, 
1509 10 20 a/alebo 1509 10 80, tiež zmiešaný s panenským olivovým olejom, a ktorý má charakteristiky olivových 
olejov kategórií 4 a 5 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91. 

D.  Na účely podpoložky 1510 00 10 termín „surové oleje“ znamená oleje s charakteristikami olivových olejov kategórie 6 
podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91. 

E.  Do podpoložky 1510 00 90 patria oleje získané spracovaním olejov podpoložky 1510 00 10, tiež zmiešané 
s panenským olivovým olejom, a oleje, ktoré nemajú charakteristiky olejov uvedených v bodoch B, C a D tejto doplnkovej 
poznámky. 

Oleje tejto podpoložky musia mať charakteristiky olivových olejov kategórií 7 a 8 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) 
č. 2568/91.  

(*) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov 
a o príslušných analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).“ 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 

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

V Bruseli 6. septembra 2016 

Za Komisiu 

v mene predsedu 
Stephen QUEST 

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu  
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