
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2017/C 89/06)

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 344 sa vysvetlivka k podpoložkám KN 8536 69 10 až 8536 69 90 nahrádza takto:

„Ostatné

Tieto podpoložky zahŕňajú elektromechanické zástrčky (tzv. konektory typu „samec“) a zásuvky (tzv. konektory 
typu „samica“), ktoré umožňujú zapojenie, napríklad medzi zariadeniami, káblami a prepojovacími doskami.

Konektory môžu mať zástrčku alebo zásuvku na oboch stranách alebo zástrčku alebo zásuvku na jednej strane 
a iné kontaktné zariadenie na druhej strane (napríklad koncovky s dutinkou pre stláčaný spoj, svorkové, 
spájkované a skrutkové koncovky), pozri príklady, obrázky 1 a 2.

Obrázok 1:

Na jednom konci je konektor napojený na kábel koncovkou s dutinkou pre stláčaný spoj/svorkovou koncovkou. 
Na druhom konci sa zapojenie uskutoční zasunutím konektora typu „samec“/„samica“.

Obrázok 2:

Na jednom konci je konektor napojený na kábel koncovkou s dutinkou pre stláčaný spoj/svorkovou koncovkou. 
Na druhom konci sa zapojenie uskutoční zasunutím konektora typu „samica“. Okrem toho je tento konektor 
vybavený aj prídavnou koncovkou vo forme konektora typu „samec“.

Tieto podpoložky tiež zahŕňajú zásuvné spojené zariadenia pozostávajúce z páru tvoreného zástrčkou a zásuvkou 
(dva kusy). Každý z týchto výrobkov druhu tvoreného zástrčkou a zásuvkou má jednu zásuvku a jedno iné 
kontaktné zariadenie.

Tieto podpoložky nezahŕňajú spojovacie alebo kontaktné súčiastky, s ktorými sa elektrické pripojenie vykonáva 
výlučne inými spôsobmi (napríklad koncovky s dutinkou pre stláčaný spoj, skrutkové, spájkové alebo svorkové 
koncovky). Tie sú zahrnuté v podpoložke 8536 90 (pozri príklady, obrázky 3 až 7).

Zahrnuté sú však zástrčky a zásuvky s vnútornými alebo vonkajšími závitmi.

(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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Obrázky 3 a 4:

Na jednom konci je konektor napojený na kábel koncovkou s dutinkou pre stláčaný spoj/svorkovou koncovkou. 
Na druhom konci sa zapojenie uskutoční pomocou skrutky alebo skrutky s maticou.

Obrázky 5, 6 a 7:

Elektrické pripojenie sa nevykonáva zasunutím. Nie je použitý konektor typu „samec“ ani konektor typu „samica“. 
Elektrické pripojenie sa vykonáva skrutkami alebo svorkami.

“

Na strane 344 sa vysvetlivka k podpoložke KN 8536 69 10 nahrádza takto:

„Pre koaxiálne káble

Táto podpoložka zahŕňa len zástrčky a zásuvky používané pri koaxiálnych zapojeniach (pozri príklady, obrázky 1 
až 6).

Obrázok 1

Koaxiálna zástrčka

Obrázok 2

Koaxiálna zásuvka

Obrázok 3

Koaxiálna zástrčka

Obrázok 4

Koaxiálna zásuvka
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Obrázok 5

Koaxiálna zástrčka so závitom

Obrázok 6

Koaxiálny adaptér

“
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