
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2019/C 387/04) 

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 412: 

sa tento text a fotografie vkladajú ako druhý odsek do vysvetlivky k podpoložkám 9503 00 35 a 9503 00 39: 

„Do týchto podpoložiek patria aj stavebnicové diely. 

Diely sú z dôvodu svojich objektívnych charakteristických vlastností určené na stavbu konštrukcií. Ich súčasťou môžu byť 
napríklad kolíky a otvory, ktorými sa diely dajú pospájať, alebo môžu zahŕňať len rovné plochy, ktoré sa ukladajú na seba. 

Príklady stavebnicových dielov:   

Príklady dielov s hranou, ktorá pri stavbe konštrukcie (veže) zapadá do otvoru ďalšieho dielu:   

Pozri aj vysvetlivky HS k položke 9503 (D) iii). 

Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 9503 00 61 a 9503 00 69 a k podpoložkám 9503 00 95 a 9503 00 99.“ 

(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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Na strane 412: 

sa vkladá tento text a fotografie: 

„9503 00 61 a 9503 00 69 Skladačky 
Do týchto podpoložiek patria skladačky pozostávajúce z dielov vo forme kociek. 
Príklad kociek, na ktorých je na každej z ich šiestich strán zobrazená časť inej skladačky.   

Pozri aj príklad skladačky vo forme kociek zatriedenej nariadením Komisie (ES) 
č. 1056/2006 z 12. júla 2006. 
Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 9503 00 95 a 9503 00 99“ 

Na strane 413: 

sa vkladá tento text a fotografie: 

„9503 00 95 a 9503 00 99 Ostatné 
Do týchto podpoložiek patria diely vo forme kociek zobrazujúcich rôzne obrázky (napríklad 
čísla, písmená, vzory, obrázky zvierat). Sú určené na zábavu malých detí. Na rozdiel od 
stavebnicových dielov nie sú navrhnuté na účel stavby konštrukcie. 
Príklad hračky pozostávajúcej z viacerých kociek, na ktorých je na každej strane zobrazený 
iný obrázok.   
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Kocky znázornené na fotografiách nie sú zatriedené ako skladačka, pretože tieto kocky 
slúžia hlavne na iné účely (počítanie, zábava atď.). Len jedna zo šiestich strán každej 
kocky slúži ako skladačka. 
Do týchto podpoložiek nepatria: 

(A) Stavebnicové diely 

Hlavným účelom stavebnicových dielov je stavba konštrukcií. 

Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 9503 00 35 a 9503 00 39. 

(B) Skladačky 

Pozri aj vysvetlivky KN k podpoložkám 9503 00 61 a 9503 00 69 “   
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