
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2019/C 219/04)

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 101 sa vysvetlivka k položke KN „2206 00 Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné víno, hruškové víno, 
medovina, saké); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpeci
fikované ani nezahrnuté“ nahrádza týmto znením:

„Výrobky získané kvasením zostávajú zatriedené do položky 2206 za predpokladu, že si zachovajú charakter 
výrobkov zatriedených do uvedenej položky, a to charakter kvasených nápojov. Výrobky, do ktorých bol pridaný 
napríklad destilovaný alkohol, voda alebo iné látky (ako sirup, rôzne arómy a farbivá a v niektorých prípadoch aj 
smotanový základ), mohli zmeniť svoje charakteristické vlastnosti. Ak v dôsledku pridania týchto látok dôjde 
k strate chuti, vône a/alebo zmene vzhľadu nápoja vyrobeného z konkrétneho ovocia alebo prírodného produktu, 
t. j. kvaseného nápoja položky 2206, uvedené výrobky sa majú zatriediť do položky 2208 (v tomto zmysle pozri 
napríklad rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-150/08 (*) a v spojených veciach C-532/14 
a C-533/14 (**)).

(*) Rozsudok Súdneho dvora zo 7. mája 2009, Siebrand, C-150/08, ECLI:EU:C:2009:294.
(**) Rozsudok  Súdneho  dvora  z  12.  mája  2016,  Toorank  Productions,  C-532/14  a  C-533/14, 

ECLI:EU:C:2016:337.“

Na strane 104 sa vysvetlivka k podpoložkám KN „2208 90 91 a 2208 90 99 Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým 
alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol, v nádobách s objemom“ nahrádza týmto znením:

„Výrobky, ktoré sa nezískali výlučne kvasením, ale aj procesom čistenia, v dôsledku ktorého tieto výrobky strácajú 
znaky a charakteristické vlastnosti kvasených nápojov a získavajú znaky a charakteristické vlastnosti etylalkoholu, 
sú zatriedené do položky 2208 [v tomto zmysle pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci 
C-196/10 (*) týkajúcej sa tekutiny opísanej ako „malt beer base“ (základ zo sladového piva) s objemovým 
alkoholometrickým titrom 14 % vol a získanej z vareného piva, ktoré sa odkalilo a následne prebehlo ultrafil
tráciou, čím sa znížila koncentrácia zložiek, ako sú horké látky a bielkoviny].

Pozri aj vysvetlivku k položke 2206 00.

(*) Rozsudok Súdneho dvora zo 14. júla 2011, Paderborner Brauerei, C-196/10, ECLI:EU:C:2011:487.“

(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 119, 29.3.2019, s. 1.
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