
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 445/02)

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 120 sa vysvetlivka k podpoložkám KN „2707 99 11 a 2707 99 19 Surové oleje“ nahrádza takto:

„2707 99 11
a 
2707 99 19

Surové oleje

Do týchto podpoložiek patria len tie produkty, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje 
nad hmotnosťou nearomatických zložiek. Medzi produkty týchto podpoložiek patria:

1. Produkty získané z prvej destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov. Vysokotepelné 
čiernouhoľné dechty vznikajú zväčša v koksárenských zariadeniach zlievarní pri teplote presahu
júcej 900 °C. Produkty destilácie týchto dechtov obsahujú nielen uhľovodíky s hmotnostnou pre
vahou aromatických uhľovodíkov, ale tiež dusík, kyslík a zlúčeniny síry a veľmi často nečistoty. 
Tieto produkty zväčša vyžadujú ďalšie spracovanie pred ich použitím;

2. Produkty získané odbenzénovaním vypraných plynov vzniknutých počas koksovania uhlia; a

3. Produkty získané pyrolýzou odpadových pneumatík alebo iného kaučukového alebo plastového 
odpadu bez ďalšieho spracovania.

Produkty, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických 
zložiek, nepatria do týchto podpoložiek v prípade, že sú zvyškami z atmosférickej alebo vákuovej 
destilácie surových ropných olejov alebo lodných vykurovacích olejov. Tieto produkty patria do 
podpoložky 2707 99 99.

Termín „podobné výrobky“ v položke 2707 znamená také produkty, ktorých zloženie je podobné 
produktom opísaným v predchádzajúcom bode 1.

Avšak, tieto produkty môžu mať vyšší podiel alifatických a nafténických uhľovodíkov, ako aj 
fenolových produktov, a nižší podiel viacjadrových aromatických uhľovodíkov ako produkty opísané 
v predchádzajúcom bode 1.“

Na strane 122 vo vysvetlivke k podpoložkám KN „2707 99 91 a 2707 99 99 Ostatné“ sa za existujúci text vkladá tento bod 4:

„4. zvyšky z destilácie (atmosférickej aj vákuovej) surových ropných olejov a lodných vykurovacích olejov, 
v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek (stanovených 
podľa metódy opísanej v prílohe A k tejto kapitole) a ktoré majú tieto fyzikálno-chemické vlastnosti:

a) pri 250 °C predestiluje menej ako 65 objemových % (vrátane strát) podľa metódy EN ISO 3405 (rovnocen
nej s metódou ASTM D 86);

b) koncový bod destilácie presahuje 315 °C.

Hustota týchto zvyškov môže byť vo všeobecnosti nižšia než 1 g/cm3 pri 15 °C podľa metódy EN ISO 12185.

Tieto zvyšky môžu byť určené na špecifické spracovanie.“

(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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