
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 95/05)

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 198

4202 31 00
až
4202 39 00 Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke

sa za existujúci text vkladá tento text:

„Na puzdrá na mobilné telefóny týchto podpoložiek sa vzťahuje prvá časť znenia položky, a teda môžu byť 
vyrobené z akéhokoľvek materiálu.

Môžu byť navrhnuté tak, aby boli prispôsobené konkrétnemu mobilnému telefónu alebo rôznym modelom 
mobilných telefónov s rovnakými rozmermi.

Môžu, ale nemusia mať zatvárací mechanizmus. Obopínajú mobilný telefón tak, že ho kryjú zozadu, z bokov 
a spredu, aby ho chránili. Jednoduché puzdrá zakrývajúce len zadnú stranu a boky mobilného telefónu sú však 
vylúčené, keďže nemajú charakteristické vlastnosti puzdier položky 4202 a sú zatriedené podľa ich základného 
materiálu.

Do týchto podpoložiek však nepatria puzdrá, tiež so stojanmi, pre konvertibilné tablety, konvertibilné mini tablety 
alebo elektronické knihy, pretože sa z dôvodu ich veľkosti nepovažujú za výrobky nosené obvykle vo vrecku 
alebo v kabelke (zatriedenie do podpoložiek 4202 91 80 až 4202 99 00 podľa základného materiálu). Na tieto 
puzdrá sa vzťahuje prvá časť znenia položky a môžu pozostávať z akéhokoľvek materiálu.“
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Vkladá sa tento text:

„8473 30 80 Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo na stroje položky 8471

Do tejto položky nepatria puzdrá, tiež so stojanmi, pre konvertibilné tablety (tablety) alebo konvertibilné 
mini tablety (mini tablety) (položka 4202 alebo, ak nemajú predný kryt, podľa ich základného materiálu). 
Takéto puzdrá sú navrhnuté hlavne na ochranu zadnej strany, bokov a prednej strany tabletu alebo mini 
tabletu, a preto sa nepovažujú za príslušenstvo na stroje položky 8471, pretože nerozširujú rozsah funkcií 
tabletu alebo mini tabletu, ani nevykonávajú špecifickú úlohu súvisiacu s hlavnou funkciou stroja.“

(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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