
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 121/05)

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 109 sa za posledný odsek podpoložky „2403 99 90 – Ostatné“ vkladá tento text:

„PRÍLOHA A

SKÚŠKA FAJČENÍM PRE TABAK A TABAKOVÉ VÝROBKY

Účel skúšky

Účelom skúšky fajčením je ustanoviť harmonizovanú metódu na odlíšenie tabakových výrobkov (tabaku pripraveného 
na fajčenie bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania) položky 2403 od nespracovaného tabaku položky 2401. S cieľom 
rozlíšiť tabakové výrobky položky 2403 a nespracovaný tabak položky 2401 sa vykoná skúška fajčením. Sitová skúška 
sa vykoná len v prípade, ak nie je možné vzorku fajčiť bez jej ďalšieho (priemyselného) spracovania.

Úvod

Na účely podpoložky 2403 19 výraz ‚vhodný na fajčenie‘ znamená, že výrobok možno zvinúť alebo naplniť do tvaru 
cigarety a nechať zhorieť pri niekoľkých potiahnutiach alebo ním možno naplniť fajku a nechať zhorieť pri niekoľkých 
potiahnutiach.

Princíp skúšky

Možnosť fajčenia tabakovej vzorky sa posudzuje niekoľkými spôsobmi: zvinutím do cigaretového papiera na prípravu 
‚vlastnoručne zhotovenej‘ cigarety a naplnením cigaretovej dutinky alebo naplnením tabaku do fajky. Fajka a pripravené 
cigarety sa zapália a vyfajčia. Zapálenie a fajčenie sa vyhodnotia.

Oblasť použitia

Túto skúšku možno použiť u akéhokoľvek tabaku alebo tabakových výrobkov vrátane častí tabakových výrobkov, ako 
sú náplne cigár. Skúška môže byť nebezpečná, ak je vzorka znečistená (napadnutá) plesňou.

Zariadenie

Komora na kondiciovanie s funkciou nastavenia teploty a vlhkosti na účely kondicionovania vzorky (teplota 22 ± 1 °C 
a vlhkosť 60 ± 3 %)

Plnička cigaretových dutiniek

Cigaretové papiere (dĺžka 70 mm, šírka 37 mm)

Cigaretové dutinky (priemer 7,3 mm, dĺžka 85 mm vrátane filtra)

Zapaľovač

Kefa na čistenie plničky cigaretových dutiniek

Fajka

Fajkové napchávadlo

Čističe fajok

Nafajčovací stroj (podľa normy ISO 3308)

Príprava vzorky

Vzorka sa dôkladne premieša a v prípade potreby sa kvartovaním rozdelí na menšie vzorky. Keď je vzorka suchá (obsah 
vody je menej ako 8 % hmotnosti), mala by sa aspoň 48 hodín kondicionovať (teplota 22 ± 1 °C a vlhkosť 60 ± 3 %).

(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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Vzorka sa nesmie žiadnym spôsobom rezať, zlomiť, rozdrviť, rozomlieť ani inak rozdrobiť.

Skúšobný postup

Vyčisťte plničku cigaretových dutiniek a fajku.

Fajka:

— Do fajky sa vloží primerané množstvo vzorky (najmenej 5,0 g) až po jej okraj.

— Tabak vo fajke sa zapáli pomocou zapaľovača a jemne sa stlačí napchávadlom. Z fajky sa poťahuje v pravidelných 
približne minútových intervaloch.

Cigarety:

— Cigaretový papier: Primerané množstvo vzorky sa uloží na cigaretový papier a papier so vzorkou sa zvinie do 
valcového tvaru.

— Plnička cigaretových dutiniek: Primerané množstvo vzorky (najmenej 0,5 g) sa vloží do plničky cigaretových dutiniek 
a cigareta sa zhotoví podľa návodu pre danú plničku.

— Pripravené cigarety sa zapália pomocou zapaľovača a nechajú sa voľne tlieť bez potiahnutí (aby sa spálil nadbytočný 
papier). Z cigarety sa poťahuje v pravidelných intervaloch približne 30 až 60 sekúnd, v závislosti od kvality tabaku, 
pričom jedno potiahnutie trvá približne 2 sekundy.

Vyhodnotenie skúšky (typické príklady)

Ak je niektorá zo skúšok fajčením pozitívna, tabak možno fajčiť (podpoložka 2403 19).

Vyhodnotenie skúšky 
fajčením fajky

Vyhodnotenie skúšky 
fajčením vlastnoručne 

zhotovenej cigarety

Vyhodnotenie skúšky 
fajčením naplnenej 
cigaretovej dutinky

Záverečné hodnotenie Poznámka

Fajku nie je možné 
naplniť vzorkou (celé 
tabakové listy, veľké 
kusy tabakových listov, 
stonky atď.).

Nie je možné zvinúť 
cigaretu (celé tabakové 
listy, veľké kusy 
tabakových listov, 
stonky atď.).

Nie je možné pripra
viť cigaretu (celé 
tabakové listy, veľké 
kusy tabakových 
listov, stonky atď.).

Vzorku nie je možné 
fajčiť bez ďalšieho 
(priemyselného) 
spracovania.

Typické pre 
podpoložky 2401 10, 
2401 20, 2401 30.

Vzorku nie je možné 
fajčiť vo fajke (náplň 
nemá žiadnu alebo 
veľmi nízku prie
pustnosťou a fajka 
zhasne takmer okam
žite po zapálení).

Vzorku nie je možné 
zvinúť do cigarety, 
vzorka neobsahuje 
tabakové vlákna, ktoré 
udržiavajú povrazec 
(držia pohromade), 
náplň vypadáva 
z cigaretového 
papiera.

Vzorkou bola napl
nená cigaretová 
dutinka a takto pri
pravená cigareta bola 
vyfajčená.

Vzorka je vhodná 
(spôsobilá) na fajčenie.

Typické pre tabakový 
zvyšok (malé častice 
laminy) – podpoložka 
2403 19

Vzorku je možné fajčiť 
vo fajke.

Vzorka bola zvinutá 
v cigaretovom papieri 
a takto pripravená 
cigareta bola 
vyfajčená.

Vzorkou bola napl
nená cigaretová 
dutinka a takto pri
pravená cigareta bola 
vyfajčená.

Vzorka je vhodná 
(spôsobilá) na fajčenie.

Typické pre rezaný 
tabak – podpoložka 
2403 19
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Vyhodnotenie skúšky 
fajčením fajky

Vyhodnotenie skúšky 
fajčením vlastnoručne 

zhotovenej cigarety

Vyhodnotenie skúšky 
fajčením naplnenej 
cigaretovej dutinky

Záverečné hodnotenie Poznámka

Vzorku nie je možné 
vyfajčiť vo fajke (náplň 
horí veľmi rýchlo 
a uvoľňuje sa veľké 
množstvo tepla – 
mohlo by dôjsť 
k poškodeniu fajky).

Vzorka bola zvinutá 
v cigaretovom papieri 
a takto pripravená 
cigareta bola 
vyfajčená.

Vzorkou bola napl
nená cigaretová 
dutinka a takto pri
pravená cigareta bola 
vyfajčená.

Vzorka je vhodná 
(spôsobilá) na fajčenie.

Typické pre jemne 
rezaný tabak – 
podpoložka 2403 19

Vzorkou nie je možné 
naplniť fajku (častice 
vzorky sú veľmi tuhé).

Nie je možné zvinúť 
cigaretu (tuhé častice 
spôsobujú trhliny 
v cigaretovom 
papieri).

Nie je možné naplniť 
cigaretovú dutinku 
(tuhé častice 
spôsobujú trhliny 
v cigaretovom 
papieri).

Vzorku nie je možné 
fajčiť bez ďalšieho 
(priemyselného) 
spracovania.

Typické pre rezané 
stonky – podpoložka 
2401 30

V prípade niektorých vzoriek (najmä tabakového zvyšku) je možné zvinúť takmer beztvaré ‚povrazce‘. Ak sa takýto 
‚povrazec‘ pred zapálením odlomí alebo ‚tabaková časť‘ vypadne zo zapáleného ‚povrazca‘ po prvom potiahnutí, 
výsledok sa potom zaznamená takto: ‚Cigaretu nie je možné zvinúť‘.

Literatúra

ISO 3402 Tabak a tabakové výrobky – ovzdušie na kondicionovanie a skúšanie.

PRÍLOHA B

METÓDA STANOVENIA VEĽKOSTI ČASTÍC SITOVANÍM VZORKY

S cieľom rozlíšiť tabakové výrobky položky 2403 a nespracovaný tabak položky 2401 sa vykoná skúška fajčením. 
Sitová skúška sa vykoná len v prípade, ak nie je možné vzorku fajčiť bez jej ďalšieho (priemyselného) spracovania.

Princíp metódy

Metóda je založená na určení hmotnostného podielu vzorky, zachyteného na sitách s rôznymi veľkosťami ôk, na rozlíše
nie výrobkov zatriedených do podpoložky 2401 20 a výrobkov zatriedených do podpoložky 2401 30.

Ak je 50 % hmotnosti častíc alebo viac zo vzorky väčších ako 3,15 mm (porov. metóda CORESTA č. 16), vzorku tvorí 
tabak, ktorý je čiastočne alebo úplne odžilovaný/strips (podpoložka 2401 20).

Ak je viac ako 50 % hmotnosti častíc menších ako 3,15 mm (vo všetkých troch rozmeroch), vzorku tvorí tabakový 
zvyšok (podpoložka 2401 30).

Použiteľnosť

Výsledky môžu byť ovplyvnené fyzikálno-chemickými vlastnosťami vzorky a niekoľkými ďalšími faktormi:

— špecifickou hmotnosťou a veľkosťou vzorky – ovplyvňujú čas sitovania a sú dôležité na stanovenie optimálnej 
návažky skúšobnej vzorky;

— krehkosťou vzorky – ovplyvňuje lámavosť vzorky počas prípravy a sitovania;

— elektrostatickými a magnetickými vlastnosťami – náchylnosť vzorky rozpadávať sa alebo vytvárať zhluky;

— hygroskopickosťou vzorky – ovplyvňuje hmotnosť a veľkosť častíc vzorky.
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Zariadenie

Komora na kondiciovanie s funkciou nastavenia teploty a vlhkosti na kondicionovanie vzorky [teplota (22 ± 1 °C) 
a vlhkosť (60 ± 3 %)].

Analytické váhy – presnosť min. 0,01 g.

Súprava kruhových sít so špecifikáciami podľa normy ISO 3310-1 (kovová tkanina – oká so štvorcovým otvorom), 
priemer sita 200 mm, výška sita 50 mm a nasledovná veľkosť ôk 0,4 mm, 3,15 mm a 6,3 mm.

Ultrazvukový kúpeľ na čistenie sít.

Vibračný sitový separátor schopný vytvárať vibrácie s frekvenciou 50 Hz a amplitúdou 3 mm.

Dno a veko súpravy sít.

Kefa na odstraňovanie častíc vzorky zo sít.

Príprava vzorky

Vzorka sa dôkladne premieša a v prípade potreby sa kvartovaním rozdelí na menšie vzorky a rozdelí sa na dve 
skúšobné dávky.

Vzorka sa odváži (od 50 g do 150 g) a potom kondicionuje pri teplote 22 ± 1 °C a vlhkosti 60 ± 3 % aspoň 48 hodín.

Po tomto sa musí so vzorkou pracovať v kontrolovanom prostredí s teplotou 22 ± 1 °C a vlhkosťou 60 ± 5 %. Nameraná 
teplota a vlhkosť prostredia sa zaznamená do skúšobného protokolu. Ak je atmosférický tlak mimo rozsahu od 86 kPa 
do 106 kPa, takisto by sa mal odmerať a zaznamenať do skúšobného protokolu.

Metóda

Sitá by mali byť čisté a nepoškodené. Každé sito sa presne odváži (0,01 g). Sitá sa skladajú zdola nahor: od dna 
(zásobník na zachytávanie prachu), sita s najmenšou veľkosťou ôk, ďalších sít so zväčšujúcou sa veľkosťou ôk až po 
veko.

Nakondicionovaná vzorka sa odváži s absolútnou presnosťou 0,01 g a rovnomerne rozloží na horné sito, ktoré sa 
potom uzatvorí vekom.

Súprava sít sa umiestni do vibračného sitového separátora a vystaví vibráciám pri frekvencii 50 Hz s amplitúdou 3 mm 
po dobu 5 až 15 minút (podľa hmotnosti vzorky).

Po dokončení sitovania sa súprava sít vyberie zo separátora.

Potom sa odstráni veko a vyberie horné sito. Prachové častice zachytené na stranách horného sita sa kefou zmetú do 
sita a potom sa na sito poklepe päťkrát rukou, aby tieto častice spadli do spodného sita (sito s menšou veľkosťou ôk).

Postupne sa tento prach odstráni zo všetkých sít. Každé sito s časticami vzorky ako aj dno s uvedeným prachom sa 
presne odváži (0,01 g).

Skúška sa vykonáva paralelne, ale s ďalšou návažkou skúšobnej vzorky.

Výpočty

Výsledky sa vypočítavajú ako hmotnostný podiel vzorky (zostatok), ktorý sa zachytí na príslušnom site. Pre každé sito sa 
hmotnostný podiel vzorky ZX vypočítava podľa tohto vzorca:

ZX = 100 ×
mR − mX

mS
v % hmotnosti, kde

mR je hmotnosť (v g) príslušného sita so zostatkom, mX je hmotnosť (v g) príslušného sita a mS je hmotnosť vzorky 
(v g).
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Výťažnosť sitovania Ys sa vypočíta podľa tohto vzorca:

YS = 100 ×
Σ mR − Σ mX

mS
v %, kde

mR je hmotnosť (v g) príslušného sita so zostatkom, mX je hmotnosť (v g) príslušného sita a mS je hmotnosť vzorky 
(v g).

Vyhodnotenie a vyjadrenie výsledkov

Výťažnosť sitovania by mala byť viac ako 99 %. Ak nie je, celá skúška by sa mala zopakovať s ďalšou návažkou vzorky. 
Kondicionovanie vzorky sa overuje podľa normy ISO 3402.

Výsledky sú vyjadrené ako hmotnostný podiel vzorky (zostatok na príslušnom site) v % hmotnosti zaokrúhlených na 
jedno desatinné miesto. V skúšobnom protokole by mali byť takisto uvedené veľkosti ôk sít, čas sitovania, amplitúda 
a frekvencia vibrácií, hmotnosť vzorky, teplota a vlhkosť skúšobného prostredia.

Metrologické parametre

Hranica kvantifikácie je 5 % hmotnosti.

Limit opakovateľnosti je 1,5 % hmotnosti v prípade hmotnostného podielu vzorky v rozsahu od 5 % do 20 % 
hmotnosti. V prípade hmotnostného podielu vzorky viac ako 20 % hmotnosti je hranica opakovateľnosti r = 0,06 × Zx.

Neistota merania je 2 % hmotnosti v prípade hmotnostného podielu vzorky v rozsahu od 5 % do 20 % hmotnosti. 
V prípade hmotnostného podielu vzorky viac ako 20 % hmotnosti je neistota merania U = 0,1 × Zx.

Literatúra

Odporúčaná metóda CORESTA č. 16: Určenie veľkosti častíc pásikov laminy podľa normy ISO 2395 Skúšobné sitá 
a preosievanie. Terminológia.

ISO 3310-1 Skúšobné sitá. Technické požiadavky a skúšanie. 1. časť: Skúšobné sitá z kovovej tkaniny.

ISO 3402 Tabak a tabakové výrobky. Ovzdušie na kondicionovanie a skúšanie.“
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