
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 415/05)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej 
nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 379

sa vkladá tento text:

„9405 50 00 Neelektrické svietidlá a osvetľovacie zariadenia

Pozri aj vysvetlivky HS k položke 9405, časť (I), body (5) a (6).

Do tejto podpoložky patria svietidlá z akéhokoľvek materiálu (s výnimkou materiálov uvedených 
v poznámke 1 k 71. kapitole) nezávisle od toho, či majú upevňovacie zariadenie alebo osobitné 
vybavenie na držanie sviečky alebo čajovej sviečky. Zvyčajne majú otvory na vetranie v hornej časti 
a ‚otvor‘, cez ktorý sa umiestňuje sviečka.

Do tejto podpoložky patria tiež viacramenné svietniky (pozri obrázky 1 a 2), stojanové svietniky 
(pozri obrázky 3 a 4) a nástenné svietniky (pozri obrázok 5) vrátane viacramenných svietnikov, 
stojanových svietnikov a nástenných svietnikov na čajové sviečky. Avšak tzv. ‚držiaky na čajové 
sviečky‘ vyrobené z rôznych materiálov (skla, keramiky, dreva, plastu, atď.), vo forme nádob rôz
nych tvarov, bez akéhokoľvek upevňovacieho zariadenia alebo osobitného vybavenia na držanie 
sviečky alebo čajovej sviečky v pevnej polohe, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené podľa 
ich podstatného materiálu (pozri obrázky 6 až 12). Skutočnosť, že sviečku alebo čajovú sviečku 
možno umiestniť do priehlbiny v nádobe, do ktorej tesne zapadne, nestačí na zaradenie do tejto 
podpoložky [pozri tiež nariadenie Komisie (ES) č. 141/2002 (*) a vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 774/2011 (**)].

Príklady výrobkov podpoložky 9405 50 00:

Obrázok 1 Obrázok 2

Obrázok 3 Obrázok 4

(1) Nariadenie  Rady  (EHS)  č.  2658/87  z  23.  júla  1987  o  colnej  a  štatistickej  nomenklatúre  a  o  Spoločnom  colnom  sadzobníku 
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.
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Obrázok 5  

Príklady výrobkov, ktoré sa majú zatriediť podľa ich podstatného materiálu:

Obrázok 6 Obrázok 7 Obrázok 8

Obrázok 9 Obrázok 10 Obrázok 11

Obrázok 12   

(*) Nariadenie  Komisie  (ES)  č.  141/2002 z  25.  januára  2002 o zatrieďovaní  určitých tovarov do kombinovanej 
nomenklatúry (Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 11).

(**) Vykonávacie  nariadenie  Komisie  (EÚ)  č.  774/2011  z  2.  augusta  2011  o  zatriedení  určitého  tovaru  do 
kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 201, 4.8.2011, s. 6).“
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