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Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie
(2022/C 151/05)
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 374
sa vysvetlivka k podpoložkám KN „8701 91 10 až 8701 95 90 Ostatné, s výkonom motora“
nahrádza týmto znením:
„Do týchto podpoložiek patria tzv. terénne vozidlá (all-terrain vehicles - ATV) konštrukčne určené na použitie ako traktory.
Tieto štvorkolesové vozidlá majú automobilový riadiaci systém (založený na Ackermanovom princípe) ovládaným
riadidlom, sú vybavené spojovacím zariadením akéhokoľvek druhu, napríklad ťažným zariadením, a majú technické
vlastnosti, ktoré im umožňujú ťahať alebo tlačiť náklad, alebo ťahať nebrzdený príves s dvojnásobkom ich čistej hmotnosti
(t. j. hmotnosť vozidla bez kvapalín, cestujúcich alebo nákladu) alebo viac.
Nižšie sú uvedené charakteristické technické vlastnosti, všeobecne uplatniteľné na vozidlá, ktoré patria do týchto
podpoložiek:
— brzdy na všetkých kolesách,
— automatická spojka a spiatočka,
— motor je špeciálne konštrukčne riešený na používanie v ťažkom teréne a je schopný pri nízkych otáčkach vyvinúť
dostatočný výkon,
— prenos náhonu na kolesá hnacími hriadeľmi,
— pneumatiky s hĺbkou dezénu vhodnou do nerovného terénu.
Ťažnú kapacitu možno preukázať technickou dokumentáciou, používateľskou príručkou alebo osvedčením od výrobcu
alebo vnútroštátneho orgánu, v ktorých sa presne špecifikuje ťažná kapacita terénneho vozidla v kilogramoch, ako aj jeho
čistá hmotnosť.
Ak sú navyše tieto vozidlá v súlade s vysvetlivkami k podpoložke 8701 91 10, treba ich podľa výkonu ich motora zatriediť
do podpoložiek 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 alebo 8701 95 10 ako poľnohospodárske alebo lesné
traktory a ťahače. V ostatných prípadoch patria do podpoložiek 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 alebo
8701 95 90.“

(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.

