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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 716/2012
z 30. júla 2012
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie
o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány
členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa
kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade
s týmto nariadením, mohol na túto informáciu naďalej
odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote
stanovenej jeho predsedom,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla
1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1
písm. a),
keďže:
(1)

(2)

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombino
vanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu
(EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce
sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto
nariadeniu.
V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné
pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomen
klatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva
akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená
v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňo
vanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na
obchod s tovarom.
Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar
opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal
zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na
základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi
v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN
uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.
Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru
vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade
s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch
mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. júla 2012
Za Komisiu
v mene predsedu
Algirdas ŠEMETA

člen Komisie

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
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PRÍLOHA

1.

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný znak
KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1901 90 99

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3
písm. a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomen
klatúry a znením číselných znakov KN 1901,
1901 90 a 1901 90 99.

Mledzivo v prášku so zníženým obsahom
laktózy, v želatínových kapsuliach, 120 kapsúl
balených na predaj v malom v plastových nádo
bách s uzáverom so závitom, s týmto zložením
(v % hmotnosti):
— mliečny tuk
— mliečne proteíny
— laktóza

Spôsob prezentácie vo forme prášku v želatínových
kapsuliach určuje použitie a charakter výrobku ako
potravinového prípravku. Zatriedenie do položky
0404 je preto vylúčené [pozri aj vysvetlivky
k harmonizovanému systému, k 4. kapitole, všeo
becná časť, bod (I) tretí odsek písm. a)].

4,9
56,0
0,2

Denná dávka odporúčaná na etikete: dve
kapsule dvakrát denne.

Výrobok nemožno zatriediť ako potravinový
prípravok položky 2106, pretože ho špecifickejšie
opisuje znenie položky 1901 ako potravinový
prípravok z tovaru položiek 0401 až 0404 [pozri
aj vysvetlivky k harmonizovanému systému,
k položke 2106, bod (1) druhý odsek]. Výrobok
nie je určený na terapeutické ani na profylaktické
použitie v zmysle 30. kapitoly, zatriedenie do
položky 3001 je teda vylúčené.

Podľa údajov na etikete ide o výrobok určený
na ľudskú spotrebu.

Vzhľadom na svoje vlastnosti sa výrobok má
zatriediť do položky 1901 ako potravinový
prípravok z tovaru položiek 0401 až 0404 (pozri
aj vysvetlivky k harmonizovanému systému,
k 19. kapitole, všeobecná časť, prvý odsek).
2.

Mledzivo v prášku v kapsuliach z hydroxypro
pylcelulózy, balených na predaj v malom,
v kartónových škatuľkách s farebnou potlačou
obsahujúcich tri až šesť blistrových balení po
20 kapsúl s týmto zložením (v % hmotnosti):
— mliečny tuk
— mliečne proteíny

6,9
35,7

Výrobok okrem toho obsahuje laktózu.
Denná dávka odporúčaná
1 – 2 kapsule trikrát denne.

na

balení

je

Podľa údajov na etikete ide o výrobok určený
na ľudskú spotrebu.

1901 90 99

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3
písm. a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomen
klatúry a znením číselných znakov KN 1901,
1901 90 a 1901 90 99.
Spôsob prezentácie vo forme prášku v kapsuliach
z hydroxypropylcelulózy určuje použitie a charakter
výrobku ako potravinového prípravku. Zatriedenie
do položky 0404 je preto vylúčené [pozri aj vysve
tlivky k harmonizovanému systému, k 4. kapitole,
všeobecná časť, bod (I) tretí odsek písm. a)].
Výrobok nemožno zatriediť ako potravinový
prípravok položky 2106, pretože ho špecifickejšie
opisuje znenie položky 1901 ako potravinový
prípravok z tovaru položiek 0401 až 0404 [pozri
aj vysvetlivky k harmonizovanému systému,
k položke 2106, bod (1) druhý odsek]. Výrobok
nie je určený na terapeutické ani na profylaktické
použitie v zmysle 30. kapitoly, zatriedenie do
položky 3001 je teda vylúčené.
Vzhľadom na svoje vlastnosti sa výrobok má
zatriediť do položky 1901 ako potravinový
prípravok z tovaru položiek 0401 až 0404 (pozri
aj vysvetlivky k harmonizovanému systému,
k 19. kapitole, všeobecná časť, prvý odsek).

