
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2020/C 305/02) 

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 304 

vo vysvetlivke k položke „7210 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, 
pokovované alebo potiahnuté“ sa dopĺňa tento text: 

„Do tejto položky patria aj tenké, povrchovo upravované, ploché oceľové plechy na biele tabule (pozri aj vysvetlivky 
k položke 9610).“ 

Na strane 304 

vo vysvetlivke k položke „7212 Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, plátované, 
pokovované alebo potiahnuté“ sa dopĺňa tento text: 

„Do tejto položky patria tenké, povrchovo upravované, ploché oceľové plechy na biele tabule (pozri aj vysvetlivky 
k položke 9610).“ 

Na strane 419 sa po vysvetlivke k podpoložke 9609 20 00 dopĺňa tento text: 

„9610 Bridlicové tabuľky a tabule, na písanie alebo na kreslenie, tiež zarámované 

Do tejto podpoložky nepatria tenké, povrchovo upravované, ploché oceľové plechy s rovnými hranami. Plechy sú na jednej 
strane lakované na ochranu ich povrchu. Na druhej strane sú plechy potiahnuté špeciálnymi polymérovými povlakmi, ktoré 
umožňujú opakované písanie a stieranie. Tieto plechy nemajú podklad, nie sú zarámované ani vystužené a nemajú ani 
otvory. Sú určené ako skelet pre biele tabule (dajú sa vložiť do rámu, umiestniť na vystužujúcu dosku, vybaviť prvkami, 
ktoré umožňujú ich zavesiť na stenu alebo umiestniť na stojan) alebo sa môžu používať ako biele tabule bez rámu (ktoré sa 
môžu napríklad nalepiť na stenu). 

Plechy sú ploché valcované výrobky definované v poznámke 1 k) k 72. kapitole, ktoré sú povrchovo upravované 
(potiahnuté) [pozri vysvetlivky HS k 72. kapitole, časť IV bod C), odsek 2 d), v)], bez ďalších prvkov. Preto sa majú 
zatriediť podľa ich základného materiálu do položiek 7210 alebo 7212 (v závislosti od rozmerov plechu).“   

(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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