
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2020/C 124/04) 

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 236 sa vysvetlivka k podpoložke KN 5106 10 10 nahrádza takto:                                                              

„5106 10 10 Nebielená 

Nebielené vlnené priadze sú priadze vyrobené z vlny, ktorá bola úplne vyčistená 
niekoľkými postupmi. Nie sú bielené, farbené alebo potlačené, a preto si stále zachovávajú 
prirodzenú farbu vlny. 
Pozri tiež poznámku k podpoložkám 1 a) k tejto triede.“   

Na strane 311 sa vysvetlivka k podpoložke 7307 19 10 nahrádza takto:                                                              

„7307 19 10 Z liatiny 

Táto podpoložka zahŕňa príslušenstvo z kujnej liatiny, ktorá je medziproduktom medzi 
liatinou s lupienkovým grafitom (sivá liatina) a liatou oceľou. Kujná liatina sa dobre 
odlieva a po vhodnom tepelnom spracovaní sa stáva hutnou a kujnou (tvárnou). Pri 
tepelnom spracovaní uhlík čiastočne zaniká alebo mení svoju stavbu; ukladá sa ako 
sediment vo forme grafitových guľôčkových zŕn, ktoré už nemajú taký záporný vplyv na 
súdržnosť kovov, aspoň nie na takej úrovni ako grafitové vločky v sivej liatine. 
Výrobky, v ktorých je obsah uhlíka 2 hmotnostné % alebo menej, sa považujú za výrobky 
z liatej ocele a patria do podpoložky 7307 19 90 (pozri poznámku 1 k tejto kapitole). 
Pozri tiež vysvetlivky k podpoložkám 7307 11 10 a 7307 11 90, druhý odsek. 
Do tejto položky patrí tiež príslušenstvo z liatiny s guľôčkovým grafitom.“   

Na strane 311 sa vysvetlivka k podpoložke 7307 19 90 vypúšťa. 

Na strane 344 sa vysvetlivka k podpoložke 8481 10 05 vypúšťa. 

Na strane 362 sa vysvetlivka k podpoložke 8536 70 00 nahrádza takto:                                                              

„8536 70 00 Prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien 

Pozri poznámku 7 k tejto kapitole. 
Pozri vysvetlivky HS k položke 8536, bod (IV).“   

(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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