
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 305/05)

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 379

9403 Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti

sa za existujúci text vkladá tento text:

„Do tejto položky nepatria ‚informačné tabule‘ ako ‚pouličné tabule‘ a ‚rolovacie pútače‘.

Tie sa majú zatriediť do iných položiek nomenklatúry, v ktorých sú špecifickejšie zahrnuté (napríklad pouličné 
tabule s povrchom určeným na písanie alebo na kreslenie zodpovedajú výrobkom položky 9610), alebo sa zatrie
dia podľa ich podstatného materiálu:

a) do položky, ktorá špecificky zahŕňa tieto výrobky (napríklad dosky zo základného kovu, ktoré zodpovedajú 
výrobkom položky 8310, sa zatrieďujú do tejto položky), alebo

b) do položky, ktorá zahŕňa rôzne výrobky z tohto materiálu (napríklad do položky 3926 alebo do položky 
7616).

Príklad pouličnej tabule, ktorá sa má zatriediť do položky 9610:

Pouličná tabuľa s povrchom na písanie kriedou.

Príklad pouličnej tabule, ktorá sa má zatriediť do položky 8310:

Pouličná tabuľa vyrobená výlučne zo základného kovu.

(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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Príklady ‚informačných tabúľ‘, ktoré sa majú zatriediť podľa ich podstatného materiálu, a to do položky, ktorá 
zahŕňa rôzne výrobky z tohto materiálu:

Podstavec z tvrdých plastov, vrchný diel tvorený hli
níkovým rámom, uprostred s plastovou fóliou pokrytou 
z oboch strán priehľadnými PVC fóliami.

Podstavec a rám z hliníka s úchytkami z kaučuku 
a s listom papiera, ktorý je pokrytý PVC fóliami.

Položka 7616 (podstatný charakter dáva výrobku hli
níkový rám).

Položka 7616 (podstatný charakter dáva výrobku hli
níkový rám).

 

Centrálna plastová doska pripevnená k piatim 
plastovým prútom (tyčiam) takmer rovnakej dĺžky, 
pričom všetky sa dajú naklápať rôznymi smermi. Štyri 
z nich majú na konci plastový háčik a na piaty sa upev
ňuje plastový uzáver.

 

Položka 3926 (výrobok je vyrobený výlučne z plastov).“  
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