
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2022/C 29/03)

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 vkladá táto vysvetlivka:

„9503 00 41 Vypchané

Vypchané hračky tejto podpoložky majú zvyčajne vonkajšiu textíliu z mäkkého materiálu a zvyčajne sú 
naplnené pružným/mäkkým materiálom, vďaka ktorému je hračka príjemná na dotyk. Hudobné moduly, 
kryty batérií alebo kostry sa za výplňový materiál nepovažujú. Vypchaná hračka nemusí byť úplne 
vypchaná, pokiaľ vypchané časti dodávajú hračke podstatný charakter vypchanej hračky.
Pokiaľ ide o hračky zatriedené do podpoložky 9503 00 41, pozri vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2015/352(*) a nariadenie Komisie (ES) č. 2184/97(**).

(*) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/352 z 2. marca 2015 o zatriedení určitého tovaru do 
kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2015, s. 5).

(**) Nariadenie Komisie (ES) č. 2184/97 z 3. novembra 1997 o zatrieďovaní určitého tovaru do 
kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. ES L 299, 4.11.1997, s. 6).

Ostatné príklady hračiek, ktoré sa majú zatriediť do podpoložky 9503 00 41 ako vypchané hračky 
predstavujúce zvieratá alebo bytosti iné ako ľudské:

Vypchaná hračka predstavujúca medveďa z mäkkej textílie, približne 30 cm vysoká, s relatívne veľkou 
vypchanou hlavou, vypchanými nohami a vypchanými ramenami a so zabudovaným zvukovým modulom 
v tele hračky. Okrem zvukového modulu je v tele hračky aj menšie množstvo výplňového materiálu.

(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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Malý spievajúci medvedík s interaktívnymi prvkami, približne 19 cm vysoký.
Telo je vyrobené z plastu, je v ňom zabudovaný zvukový modul napájaný batériou a sú na ňom 3 svietiace 
tlačidlá.
Má vypchanú hlavu, vypchané nohy, vypchané chodidlá, vypchané ramená a ruky. Vypchané časti tvoria 
spolu prevládajúcu časť vnútorného výplňového materiálu.

Hračka predstavujúca vypchanú hlavu koňa pripevnenú k drevenej palici (dlhej 60 až 100 cm) s dvoma 
kolesami pripevnenými k spodnej časti palice.
Príklady hračiek, ktoré sa majú zatriediť do podpoložky 9503 00 49 ako ostatné hračky predstavujúce 
zvieratá alebo bytosti iné ako ľudské:

Hračka predstavujúca psa, približne 25 cm vysoká, potiahnutá mäkkou pletenou plyšovou textíliou. Telo 
a kostru má z plastu a je vybavená motorom napájaným batériou a zvukovým modulom. Všetky štyri labky 
majú na vnútornej strane pripevnenú vrstvu podšívky a hlava je vypchaná.
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Hračka predstavujúca lamu, približne 17 cm vysoká, potiahnutá mäkkou plyšovou textíliou. Telo, hlava 
a kostra sú z plastu. Medzi plastovou hlavou a mäkkou plyšovou textíliou pokrývajúcou hlavu je vrstva 
výplňového materiálu, ale telo neobsahuje žiadny výplňový materiál. Hračka má motor napájaný batériou, 
ktorý umožňuje hračke hýbať končatinami a chvostom, a zvukový modul.

Hračka predstavujúca mačiatko, približne 15 cm vysoká, potiahnutá mäkkou pletenou plyšovou textíliou. 
Telo a kostru má z plastu a je vybavená motorom napájaným batériou a zvukovým modulom. Všetky štyri 
labky sú vypchané.

Hračka predstavujúca záchranného psa, približne 30 cm vysoká, potiahnutá mäkkou pletenou plyšovou 
textíliou. Telo a kostru má z plastu a je vybavená motorom napájaným batériou a zvukovým modulom. 
Všetky štyri labky a časť nosa sú vypchané.“
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