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NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1326/2013
z 9. decembra 2013,
ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

Zistilo sa, že tento zložitý systém vedie pri uplatňovaní
kombinovanej nomenklatúry k zbytočným ťažkostiam
a záťaži. V záujme zjednodušovania právnych predpisov
a s cieľom predchádzať zbytočným ťažkostiam pri uplat
ňovaní kombinovanej nomenklatúry je preto potrebné
zjednodušiť kombinovanú nomenklatúru aj štruktúru
ciel v prípade uvedených hygienických výrobkov, aby
sa zaviedli štyri kategórie výrobkov (namiesto ôsmich)
a aby každá z týchto kategórií podliehala len jednej všeo
becnej colnej sadzbe.

(4)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (1) by sa preto malo
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 31,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

(2)

Do roku 2012 boli hygienické vložky a tampóny, detské
plienky a prebaly pre deti a podobné výrobky z akého
koľvek materiálu zatriedené do rôznych kapitol nomen
klatúry harmonizovaného systému podľa charakteristiky
alebo základného materiálu výrobku. Tieto výrobky
podliehali rôznym colným sadzbám, čo viedlo k zloži
tému systému nomenklatúrneho zatrieďovania.
V roku 2012 bola v harmonizovanom systéme vytvorená
jedna položka 961900, ktorá zahŕňala uvedené hygie
nické výrobky. V rámci uvedenej novej položky sa však
zachoval zložitý systém nomenklatúrneho zatrieďovania,
ktorý sa rozdelil na dvanásť podpoložiek podľa základ
ného materiálu, pričom každá podpoložka zodpovedala
inej zmluvnej colnej sadzbe.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa týmto mení v súlade
s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

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

V Bruseli 9. decembra 2013
Za Radu
predsedníčka
A. PABEDINSKIENĖ

(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).
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PRÍLOHA
V prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa záznamy pre číselné znaky KN 9619 00 až 9619 00 90 v druhej časti triede
XX 96. kapitole nahrádzajú takto:
„9619 00

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre
deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu:

9619 00 30

– Z vaty z textilných materiálov

(1)

—

– Z ostatných textilných materiálov:
9619 00 40

– – Hygienické vložky, tampóny a podobné výrobky

(2)

—

9619 00 50

– – Detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky

(3)

—

– Z ostatných materiálov:
– – Hygienické vložky, tampóny a podobné výrobky:
9619 00 71

– – – Hygienické vložky

(4)

—

9619 00 75

– – – Tampóny

(4)

—

9619 00 79

– – – Ostatné

(4)

—

– – Detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky:
9619 00 81

– – – Detské plienky a prebaly pre deti

(4)

—

9619 00 89

– – – Ostatné (napríklad výrobky na starostlivosť pri inkontinen
cii)

(4)

—

(1) Všeobecná colná sadzba: 3,8 %.
Zmluvná colná sadzba:
— z chemických vlákien: 5 %,
— z iných než chemických vlákien: 3,8 %.
(2) Všeobecná colná sadzba: 6,3 %.
Zmluvná colná sadzba:
— pletené alebo háčkované: 12 %,
— ostatné: 10,5 %.
(3) Všeobecná colná sadzba: 10,5 %.
Zmluvná colná sadzba:
— pletené alebo háčkované: 12 %,
— ostatné: 10,5 %.
(4) Všeobecná colná sadzba: bez cla.
Zmluvná colná sadzba:
— z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien: bez cla,
— z ostatných materiálov: 6,5 %.“.

