
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 34/09)

Oznámením uverejneným v úradnom vestníku C 180 z 8. júna 2017 bola vysvetlivka k položke „2309 Prípravky 
druhov používaných ako krmivo pre zvieratá“ nahradená novým znením. Uvedené znenie nebolo úplne presné a musí 
sa nahradiť; nemalo by sa z neho vychádzať.

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 106 sa vysvetlivka k položke „2309 Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá“ v znení zmien (3) 
nahrádza týmto znením:

„2309 Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Pozri poznámku 1 k tejto kapitole.

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, pozri doplnkovú poznámku 4 k tejto kapitole.

Obsah mliečnych výrobkov, obsah škrobu a obsah glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu 
a maltodextrínového sirupu sa bez ohľadu na ich zdroj vypočítajú vo výrobku v stave, v akom bol 
dodaný.

Pokiaľ ide o škrob, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

— Keď nie je jednoznačné, či je škrob prítomný, na overenie prítomnosti škrobu sa môže použiť kvali
tatívna mikroskopická metóda alebo kvalitatívna skúška zafarbením s roztokom jódu.

— Na stanovenie obsahu škrobu sa použije polarimetrická metóda (nazývaná aj modifikovaná Ewersova 
metóda) stanovená v časti L prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 
26.2.2009, s. 1).

Ak polarimetrická metóda nie je uplatniteľná, napr. pre prítomnosť veľkých množstiev surovín ako 
sú tie, ktoré sa uvádzajú ďalej, použije sa enzymatická analytická metóda na stanovenie obsahu 
škrobu stanovená v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 121/2008 (Ú. v. EÚ L 37, 12.2.2008, s. 3).

Je známe, že tieto konkrétne suroviny spôsobujú interferencie pri uplatňovaní polarimetrickej 
metódy:

a) výrobky z (cukrovej) repy, ako sú rezky z (cukrovej) repy, melasa z (cukrovej) repy, rezky 
z (cukrovej) repy s melasou, vinas z (cukrovej) repy, (repný) cukor;

b) citrusová dužina;

c) ľanové semeno; ľanové výlisky; ľanové semeno extrahované;

d) repkové semeno; repkové výlisky; repkové semeno extrahované; šupky repkového semena;

e) slnečnicové semeno; slnečnicové semeno extrahované; slnečnicové semeno, čiastočne lúpané, 
extrahované;

f) výlisky z kopry; extrahovaná kopra;

g) zemiaková dužina;

h) sušené kvasinky;

i) produkty bohaté na inulín (napríklad rezky a múčka z topinamburu);

j) škvarky;

k) výrobky zo sóje.

— Výrobky s obsahom škrobu menším ako 0,5 hmotnostného % by sa nemali považovať za výrobky 
obsahujúce škrob.

Pokiaľ ide o glukózu, na jej stanovenie sa môže používať vysoko účinná kvapalinová chromatografia 
(HPLC) [nariadenie Komisie (ES) č. 904/2008 (Ú. v. EÚ L 249, 18.9.2008, s. 9)].“

(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.
(3) Ú. v. EÚ C 180, 8.6.2017, s. 35.
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