
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 427/03)

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

Na strane 187 sa vo vysvetlivkách k položke „3920 Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené 
a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi“ dopĺňa tento text:

„Do tejto položky patrí ‚kamenný papier‘ pozostávajúci z kamenného prachu (približne 80 hmotnostných % uhli
čitanu vápenatého) a plastu (približne 20 hmotnostných % plastových živíc), kde plast dáva výrobku jeho 
podstatný charakter, pretože mu dodáva pružnosť, zatiaľ čo kamenný prach slúži len ako výplňový materiál. 
Kamenný papier je materiál podobný papieru, ktorý možno spracovať ako papier (napr. prostredníctvom tlače, 
rezania, skladania a lepenia), keďže má hustotu podobnú ako papier vyrobený z celulózy. Je vhodný napríklad na 
výrobu kancelárskych potrieb, tašiek, obalov, lepidiel, papiera odolného proti mastnote, obalov a nádob.“

Na strane 189 sa za vysvetlivky k podpoložke KN „3925 90 10 Príslušenstvo a kovanie určené na trvalé upevnenie do 
alebo na dvere, okná, schodiská, steny alebo ostatné časti budov“ vkladá tento text:

„3926 40 00 Sošky a ostatné ozdobné výrobky

Do tejto podpoložky patria ozdobné predmety pre dom a záhradu pozostávajúce z kamenného pra
chu (približne 59 hmotnostných % uhličitanu vápenatého), plastu (približne 39 hmotnostných % 
nenasýteného polyesteru) a malého množstva ďalších prísad, kde plast dáva predmetom ich 
podstatný charakter. Kamenný prach v tomto prípade slúži ako výplňový materiál.“

Na strane 268 sa za vysvetlivky k podpoložke KN „6810 11 10 Z ľahkého betónu (so základom z rozdrvenej pemzy, gra
nulovanej trosky atď.)“ vkladá tento text:

„6810 99 00 Ostatné

Do tejto položky nepatria:

1. ‚kamenný papier‘ (pozri vysvetlivku k položke 3920);

2. ozdobné predmety pre dom a záhradu pozostávajúce z kamenného prachu a plastu, kde plast 
dáva predmetom ich podstatný charakter (pozri vysvetlivku k podpoložke 3926 40 00).“

(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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