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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159
zo 16. decembra 2020,
ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre
a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

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) a písm. b),
keďže:
(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa stanovuje nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“ alebo
„KN“) tak, aby spĺňala súčasne požiadavky Spoločného colného sadzobníka, štatistík zahraničného obchodu Únie
a ostatných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(2)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa takisto stanovuje integrovaný sadzobník Európskej únie (ďalej len „TARIC“), ktorý
spĺňa požiadavky Spoločného colného sadzobníka, štatistík zahraničného obchodu a obchodnej,
poľnohospodárskej a iných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(3)

Na to, aby Únia mohla monitorovať štatistiky týkajúce sa výlučne dovozu špecifického tovaru, je najvhodnejším
nástrojom vytvorenie štatistických podpoložiek v systéme TARIC; takéto štatistické kódy TARIC sú stanovené
v prílohe 10 „Štatistické kódy TARIC“ v tretej časti (Prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/1369 (2) sa do prílohy 10 v tretej časti prílohy I k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87 uviedli nové podpoložky TARIC pre ochranné tvárové masky. S cieľom zaistiť uvedenie týchto nových
kódov do kombinovanej nomenklatúry, ktorá bude uplatniteľná od 1. januára 2021, je nutné zmeniť prílohu
I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, keďže sa má s účinnosťou od 1. januára 2021 zmeniť vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) 2020/1577 (3).

(5)

Pandémia COVID-19 v Únii pokračuje a členské štáty sa usilujú zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Dopyt po
určitom zdravotníckom tovare a jeho používanie, najmä pokiaľ ide o ochranné tvárové masky, diagnostické
reagencie a diagnostické súpravy, sú preto v členských štátoch na vysokej úrovni a pravdepodobne na vysokej
úrovni zostanú aj v budúcnosti. Dovoz takého tovaru prináša colným orgánom ďalšie výzvy.

(6)

S cieľom uľahčiť a harmonizovať colné kontroly v členských štátoch na úrovni Únie je vhodné vytvoriť dodatočné
podpoložky TARIC, ktoré by umožnili rýchlejšie rozlišovať dotknuté výrobky od iných v rámci rovnakej
podpoložky, a obmedziť tak dosah prípadných oneskorení v dodávateľskom reťazci počas pandémie COVID-19.

(7)

Vzhľadom na význam očkovacích látok proti SARS-CoV-2 by bolo vhodné vytvoriť číselný znak KN s cieľom
monitorovať aj ich vývoz.

(8)

S cieľom zaistiť lepšie monitorovanie obchodných tokov v prípade ochranných tvárových masiek, diagnostických
reagencií a diagnostických súprav by sa mali vytvoriť dodatočné podpoložky TARIC.

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1369 z 29. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87
o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 319, 2.10.2020, s. 2).
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87
o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 361, 30.10.2020, s. 1).
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(9)

Takéto dodatočné podpoložky TARIC by uľahčili tiež vykonávanie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/491 (4)
členskými štátmi. Keďže ochranné tvárové masky patria medzi najviac dovážané medicínske výrobky, ich špecifická
identifikácia v systéme TARIC by umožnila rýchlejší postup deklarovania tým, že by sa tieto výrobky odlíšili od
ostatných výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené do tej istej podpoložky.

(10)

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Aby sa neprerušilo zhromažďovanie štatistických údajov o príslušnom tovare, colné orgány a hospodárske subjekty
by mali mať možnosť uplatňovať zmeny kombinovanej nomenklatúry stanovené v tomto nariadení od dátumu
uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1577. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo
najskôr a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2021.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2021.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu
v mene predsedníčky
Gerassimos THOMAS
generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

(4) Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje
v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 (Ú. v. EÚ L 103I, 3.4.2020, s. 1).
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PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení takto:
1. V druhej časti VI. triede 30. kapitole sa riadky týkajúce sa číselných znakov KN 3002 13 00, 3002 14 00 a 3002 15 00
nahrádzajú takto:
„3002 13 00

– – Imunologické výrobky nezmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach
alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom (*)

bez cla

–

3002 14 00

– – Imunologické výrobky zmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach
alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom (*)

bez cla

–

3002 15 00

– – Imunologické výrobky, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo vo formách
alebo baleniach na predaj v malom (*)

bez cla

–

(*) Štatistické kódy TARIC: pozri prílohu 10.“

2. V druhej časti VI. triede 30. kapitole sa riadok týkajúci sa číselného znaku KN 3002 20 00 nahrádza takto:
„3002 20

– Očkovacie látky (vakcíny) pre humánne lekárstvo:

★

3002 20 10

– – Očkovacie látky (vakcíny) proti koronavírusom podobným SARS
(druhom SARS-CoV)

bez cla

p/st (*)

★

3002 20 90

– – Ostatné

bez cla

–

(*) Dávka (v prípade viacdávkových balení, dávka pre dospelých)“

3. V druhej časti VI. triede 38. kapitole sa riadok týkajúci sa číselného znaku KN 3822 00 00 nahrádza takto:
„3822 00 00

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagno
stické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky 3002
alebo 3006; certifikované referenčné materiály (*)

bez cla

–

(*) Štatistické kódy TARIC: pozri prílohu 10.“

4. V druhej časti XI. triede 63. kapitole sa riadky týkajúce sa číselných znakov 6307 90 93 a 6307 90 95 nahrádzajú takto:
★

„6307 90 93

– – – – – Filtračné polmasky a respirátory (FFP) podľa normy EN 149;
ostatné masky spĺňajúce podobnú normu pre masky ako
ochranné prostriedky dýchacích orgánov na ochranu pred
časticami (*)

6,3

p/st

★

6307 90 95

– – – – – Ostatné (*)

6,3

p/st

(*) Štatistické kódy TARIC: pozri prílohu 10.“

5. V prílohe 10 v tretej časti sa vkladajú tieto riadky:
„3002 13 00

– – Imunologické výrobky nezmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo vo
formách alebo baleniach na predaj v malom

3002 13 00 10

– – – Diagnostické reagencie druhu používaného na diagnostiku infekcií vírusmi dru
hov SARS-CoV

–

3002 13 00 90

– – – Ostatné

–

3002 14 00

– – Imunologické výrobky zmiešané, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo vo
formách alebo baleniach na predaj v malom
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3002 14 00 10

– – – Diagnostické reagencie druhu používaného na diagnostiku infekcií vírusmi dru
hov SARS-CoV

–

3002 14 00 90

– – – Ostatné

–

3002 15 00

– – Imunologické výrobky, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo vo formách alebo
baleniach na predaj v malom

3002 15 00 10

– – – Diagnostické reagencie na vírusy druhov SARS-CoV, tiež vo formách súprav

–

3002 15 00 90

– – – Ostatné

–“

„3822 00 00

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo
laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky 3002 alebo 3006; certifiko
vané referenčné materiály:

3822 00 00 10

– Diagnostické reagencie na vírusy druhov SARS-CoV, tiež vo formách súprav

–

3822 00 00 90

– Ostatné

–“

„– – – – Ochranné tvárové masky:
6307 90 93

– – – – – Filtračné polmasky a respirátory (FFP) podľa normy EN 149; ostatné masky
spĺňajúce podobnú normu pre masky ako ochranné prostriedky dýchacích
orgánov na ochranu pred časticami:
– – – – – – Netkané textílie:
– – – – – – – Filtračné polmasky a respirátory FFP2 a FFP3 podľa normy EN149 a pod
obné masky:

6307 90 93 11

– – – – – – – – Filtračné polmasky a respirátory FFP2 a FFP3 podľa normy EN149

p/st

6307 90 93 19

– – – – – – – – Ostatné

p/st

6307 90 93 20

– – – – – – – Ostatné

p/st

6307 90 93 90

– – – – – – Ostatné

p/st

6307 90 95

– – – – – Ostatné:
– – – – – – Netkané textílie:
– – – – – – – Lekárske masky podľa normy EN14683; ostatné masky spĺňajúce pod
obnú normu pre lekárske masky:

6307 90 95 11

– – – – – – – – Lekárske masky podľa normy EN14683

p/st

6307 90 95 19

– – – – – – – – Ostatné

p/st

6307 90 95 20

– – – – – – – Ostatné

p/st

– – – – – – Ostatné:
6307 90 95 91

– – – – – – –Ručne vyrobené

p/st

6307 90 95 95

– – – – – – – Ostatné

p/st“

