
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2022/C 151/07)

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 31 sa vo vysvetlivke k podpoložkám „0302 33 10 a 0302 33 90 Tuniak pruhovaný“ posledný odsek nahrádza týmto 
textom:

0302 33 10
a 0302 33 90

„Do týchto podpoložiek nepatrí pelamída atlantická (Sarda sarda), ktorá má charakteristické pásy na 
chrbte. Tieto ryby, ak sú čerstvé alebo chladené, sú zatriedené do podpoložky 0302 49 90.“

Na strane 32 sa za vysvetlivku k podpoložke KN „0302 43 90 Šproty (Sprattus sprattus)“ vkladá tento text:

„0302 49 90 Ostatné

Do tejto podpoložky patria aj:

1. pelamída atlantická (Sarda sarda), ktorá má charakteristické pásy na chrbte, ako aj všetky ostatné 
druhy Sarda;

2. koruška polárna (Mallotus villosus).“

Na strane 33 sa vysvetlivka k podpoložke „0302 89 90 Ostatné“ nahrádza týmto textom:

„0302 89 90 Ostatné

Medzi morské ryby tejto podpoložky patria:

1. treska francúzska (Trisopterus luscus a Trisopterus esmarki);
2. ryby druhu Serranus spp. a garupy (Epinephelus spp.);
3. parmica červená (Mullus barbatus) a parmica pruhovaná (Mullus surmuletus);
4. ryby rodov Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla a Trigloporus spp.;
5. skorpény (Scorpaena spp.);
6. mihuľa morská (Petromyzon marinus);
7. ihlica rohozobá (Belone belone) a bodavce (Trachimus spp.);
8. korušky (Osmerus spp.);
9. ryby druhu Kathetostoma giganteum.“

Na strane 34 sa vysvetlivka k podpoložke „0305 63 00 Sardely (Engraulis spp.)“ nahrádza týmto textom:

„0305 63 00 Sardely (Engraulis spp.)

Sardely v slanom náleve patriace do tejto podpoložky nepodstúpili žiadnu ďalšiu úpravu. Sú 
naložené v menších sudoch alebo nádobách alebo často v hermeticky uzavretých konzervách, bez 
akejkoľvek tepelnej úpravy po uzavretí konzervy.“

(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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