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Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie
(2022/C 233/08)

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 405 sa vkladá táto vysvetlivka:
„9405 31 00
a

Svetelné reťaze druhu používaného na vianočné stromčeky

9405 39 00
Do týchto podpoložiek patria svetelné reťaze druhov používaných na vianočné stromčeky.
Objektívne charakteristické vlastnosti týchto výrobkov, ako sú dĺžka reťaze, druh svetiel, vzdialenosť medzi žiarovkami,
forma ‚žiaroviek‘ (štandardná alebo súvisiaca s vianočným obdobím), ľahká manipulácia pri ich umiestňovaní na vianočný
stromček naznačujú, že sú určené najmä/predovšetkým na použitie na zdobenie vianočného stromčeka pomocou
osvetlenia.
‚Žiarovky‘ súvisiace s Vianocami môžu mať formu snehových vločiek, hviezd alebo cencúľov alebo ostatných symbolov
zimného obdobia; nevyžaduje sa súvislosť s dlhoročnými tradíciami.
Príklady výrobkov, ktoré sa majú zatriediť do podpoložiek 9405 31 00 a 9405 39 00 ako ‚svetelné reťaze druhu
používaného na vianočné stromčeky‘:

Svetelná sieť pozostávajúca z tmavozelených elektrických
káblov osadených 160 priehľadnými mini žiarovkami
(1,5 V/0,5 W), navzájom poprepájaných tak, že vytvárajú
sieť s rozmermi 320 × 150 cm. Veľkosť siete umožňuje jej
ľahké umiestnenie na vianočný stromček. Farba káblov
a jednotlivé oká siete s rozmermi 19 × 19 cm, ktoré
umožňujú natiahnutie siete cez vonkajšie končeky vetiev
smerom dovnútra, zabezpečujú, že keď sa žiarovky
rozsvietia, káble a žiarovky sú skryté, zatiaľ čo svetlo
žiaroviek presvitá smerom von, čím vzniká jednotný
ozdobný efekt.

Svetelná reťaz s dĺžkou 55 m pozostávajúca z elektrického
kábla osadeného 240 mini žiarovkami (2,5 V/0,25 W).
Vzdialenosť medzi jednotlivými žiarovkami je 21 cm.
Svetelná sieť je vyrobená na vonkajšie aj vnútorné použitie.

(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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Do týchto podpoložiek nepatria svetelné reťaze, ktoré nie sú určené najmä na použitie na vianočný stromček a ktoré sú
určené na použitie na rôzne ozdobné účely počas celého roka, napríklad na zdobenie domov, balkónov, miest pre
svadobné hostiny, záhrad alebo na ozdobenie menších predmetov, takých ako veniec, kvetináč alebo stôl.
Taktiež do tejto podpoložky nepatria svetelné reťaze so žiarovkami navrhnutými napríklad ako tekvice alebo srdcia, pretože
takéto žiarovky nijako nesúvisia s Vianocami.
Príklady výrobkov, ktoré sa majú zatriediť do podpoložky 9405 4x ako ‚Ostatné elektrické svietidlá a príslušenstvo
svietidiel‘:

Svetelný LED záves vo forme girlandy (existujúci vo
viacerých dĺžkach), vyrobený z dvoch izolovaných
elektrických káblov, s prameňmi rôznej dĺžky (30 – 70 cm)
visiacimi z nich v približne 15 cm intervaloch. Na
prameňoch je spolu približne 200 svetelných zdrojov LED.
Ku girlande je priložený spojovací kábel a transformátor.

Svetelná reťaz s mikro LED zdrojmi, s celkovou dĺžkou
240 cm, pozostávajúca z kovového drôtu a 40 svetelných
zdrojov s rozstupom 5 cm, napájaná batériami.

Svetelná reťaz s mikro LED zdrojmi, s celkovou dĺžkou 860 cm (z toho 500 cm predstavuje spojovací kábel), pozostávajúca
z kovového drôtu a 360 svetelných zdrojov s rozstupom 1 cm. Ku svetelnej reťazi je priložený transformátor.“

