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Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie
(2021/C 466 I/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 271:
sa dopĺňa tento text a fotografie:
„6307 90 10 Pletené alebo háčkované
a
6307 90 91 Z plsti
a
6307 90 98 Ostatné
Do týchto podpoložiek patria výrobky z textilných materiálov v tvare košov alebo pelechov (brlohov) pre
zvieratá alebo podobné výrobky určené pre zvieratá na oddych v ich vnútri alebo na nich, tiež ak majú
odnímateľný vankúš/matrac alebo vypchaté dno atď.
Vankúše a prikrývky predkladané samostatne však spravidla nie sú rozpoznateľné ako určené pre zvieratá
(položka 9404 alebo 6301 atď.).
Pozri aj vysvetlivky ku KN k položke 9404.
Príklady niektorých týchto výrobkov:
1. Výrobky s vypchatým dnom:

[pozri aj vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2014 z 3. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2014, s. 1)].
2. Výrobky s odnímateľným vankúšom:

(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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3. Výrobky v tvare pelechu (brlohu):
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4. Výrobky v tvare „vaku na schúlenie sa/spacieho vaku“:

“
Na strane 404:
9404
sa dopĺňa tento text:
„Do tejto položky nepatria výrobky v tvare košov alebo pelechov (brlohov) pre zvieratá alebo podobné výrobky určené pre
zvieratá na oddych v ich vnútri alebo na nich, tiež ak tieto výrobky majú odnímateľný vankúš/matrac alebo vypchaté dno
atď. (položka 6307 alebo 4602 atď. v závislosti od podstatných materiálov výrobku), pretože tieto výrobky nie sú
podobné posteľovinám a podobným výrobkom.
Pozri aj vysvetlivky ku KN k podpoložkám 6307 90 10 a 6307 90 91 a 6307 90 98.“

