
NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1134 

z 20. júna 2017, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného 
colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

keďže: 

(1)  Výroba 69 poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu 
Rady (EÚ) č. 1387/2013 (1), nezodpovedá dopytu alebo neexistuje. V záujme Únie je preto úplne pozastaviť 
uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na dané výrobky. 

(2)  S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba zmeniť podmienky 
v 71 prípadoch pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v súčasnosti uvedených v prílohe 
k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Zatriedenie určitých výrobkov sa zmenilo, aby výrobné odvetvie mohlo platné 
pozastavenia plne využívať. Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by mala byť aktualizovaná aj z toho dôvodu, 
že znenia bolo v niektorých prípadoch potrebné zosúladiť alebo objasniť. Zmenené podmienky sa týkajú zmien 
opisu výrobkov, ich zatriedenia alebo požiadaviek týkajúcich sa konečného použitia. Zo zoznamu pozastavení 
v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mali vypustiť pozastavenia, v prípade ktorých treba vykonať 
potrebné zmeny, a zmenené pozastavenia by sa mali do uvedeného zoznamu vložiť. 

(3)  V prípade dvoch výrobkov, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, už nie je 
v záujme Únie zachovať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka. 

(4)  V záujme zrozumiteľnosti by sa záznamy zmenené týmto nariadením mali označiť hviezdičkou. 

(5)  Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(6)  Keďže zmeny týkajúce sa pozastavení v prípade dotknutých výrobkov stanovené v tomto nariadení sa majú 
uplatňovať od 1. júla 2017, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:  

1. riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia číselných znakov KN 
uvedených v prvom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013;  

2. vypúšťajú sa riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto 
nariadeniu. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. júla 2017. 
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(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka 
v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 
28.12.2013, s. 201). 



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

V Luxemburgu 20. júna 2017 

Za Radu 

predsedníčka 
H. DALLI  
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PRÍLOHA I 

Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

*ex 2818 30 00 30 Hydroxid-oxid hlinitý vo forme böhmitu alebo pseudo- 
böhmitu (CAS RN 1318-23-6) 

0 % — 31.12.2018 

ex 2825 70 00 20 Kyselina molybdénová (CAS RN 7782-91-4) 0 % — 31.12.2021 

*ex 2842 10 00 40 Hlinitokremičitan (CAS RN 1318-02-1) so zeolitovou 
štruktúrou aluminofosfátu 18 (AEI) na použitie pri vý
robe katalytických prípravkov (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2905 11 00 

ex 2905 19 00 

20 

35 

Metyl-metánsulfonát (CAS RN 66-27-3) 0 % — 31.12.2021 

ex 2905 22 00 20 3,7-dimetylokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9) 0 % — 31.12.2021 

ex 2909 30 90 15 {[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxy]metyl}benzén (CAS RN 
1092536-54-3) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2909 30 90 25 1,2-difenoxyetán (CAS RN 104-66-5) vo forme prášku 
alebo ako vodná disperzia obsahujúca 30 hmotnostných 
% alebo viac, ale najviac 60 hmotnostných % 1,2-dife
noxyetánu 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2909 60 00 40 1,4-Di(2-terc-butylperoxyizopropyl)benzén (CAS RN 
2781-00-2) alebo zmes izomérov 1,4-Di(2-terc-butylpe
roxyizopropyl)benzénu a 1,3-Di(2-terc-butylperoxyizo
propyl)benzénu (CAS RN 25155-25-3) 

0 % — 31.12.2017 

ex 2912 19 00 10 Undekanal (CAS RN 112-44-7) 0 % — 31.12.2021 

ex 2915 12 00 10 Vodný roztok obsahujúci 60 hmotnostných % alebo 
viac, ale najviac 84 hmotnostných % mravčanu cézneho  
(CAS RN 3495-36-1) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2916 14 00 30 Alylmetakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izoméry s či
stotou 98 hmotnostných % alebo viac a obsahujúci naj
menej: 

—  0,01 % alebo viac, ale najviac 0,02 % alylalkoholu  
(CAS RN 107-18-6), 

— 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,1 % kyseliny meta
krylovej (CAS RN 79-41-4), a 

—  0,5 % alebo viac, ale najviac 1 % 4-metoxyfenolu  
(CAS RN 150-76-5) 

0 % — 31.12.2020 

ex 2916 39 90 33 Metyl 4′-(brómmetyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 
114772-38-2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2916 39 90 73 (2,4-dichlórfenyl)acetyl chlorid (CAS RN 53056-20-5) 0 % — 31.12.2021 

*ex 2920 29 00 

ex 2920 90 70 

50 

50 

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) 0 % — 31.12.2018 

*ex 2920 29 00 

ex 2920 90 70 

60 

40 

Fosetyl sodný (CAS RN 39148-16-8) vo forme vodného 
roztoku s obsahom fosetylu sodného 35 hmotnostných 
% alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % na použi
tie pri výrobe pesticídov (2) 

0 % — 31.12.2021 
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Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

ex 2922 19 00 40 (R)-1-[(4-amino-2-bróm-5-fluórfenyl)amino]-3-(benzy
loxy) 2-propanol 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 
1294504-64-5) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2924 29 70 30 4-[(4-metyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzénsulfonát sodný  
(CAS RN 84029-45-8) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2924 29 70 50 N-benzyloxykarbonyl-L-terc-leucín izopropylamínová 
soľ (CAS RN 1621085-33-3) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2926 90 70 30 4,5-dichlór-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dién-1,2-dikarboni
tril (CAS RN 84-58-2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2931 90 00 05 Dietylmetoxybóran (CAS RN 7397-46-8), tiež vo forme 
roztoku v tetrahydrofuráne podľa poznámky 1e) ku ka
pitole 29 KN 

0 % — 31.12.2020 

*ex 2932 14 00 

ex 2940 00 00 

10 

40 

1,6-Dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4 
deoxy-α-D-galaktopyranozid (CAS RN 56038-13-2) 

0 % — 31.12.2019 

ex 2932 99 00 13 [4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl][(3aS,5R,6S,6aS)-6-hy
droxy 2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1 ′3]dioxol-5-yl] 
metanón (CAS RN 1103738-30-2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2932 99 00 18 4-(4-bróm-3-[(tetrahydro-2H-pyrán-2-yloxy)metyl)fe
noxy]benzonitril (CAS RN 943311-78-2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 19 90 45 5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-1H-pyra
zol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 19 90 55 5-metyl-1-(naftalén-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ón  
(CAS RN 1192140-15-0) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 29 90 75 2,2′-azobis[2-(2-imidazolín-2-yl)propán] dihydrochlorid  
(CAS RN 27776-21-2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 39 99 10 2-aminopyridín-4-ol hydrochlorid (CAS RN 1187932- 
09-7) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 39 99 33 5-(3-chlórfenyl)-3-metoxypyridín-2-karbonitril (CAS RN 
1415226-39-9) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 39 99 41 Kyselina 2-chlór-6-(3-fluór-5-izobutoxyfenyl)nikotínová  
(CAS RN 1897387-01-7) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 39 99 46 Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) na použitie 
pri výrobe pesticídov (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2933 59 95 

ex 2933 99 80 

88 

51 

Dikvát-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vo vodnom 
roztoku na použitie pri výrobe herbicídov (2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 99 80 42 (S)-2,2,4-trimetylpyrolidín-hydrochlorid (CAS RN 
1897428-40-8) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2933 99 80 44 (2S,3S,4R)-metyl 3-etyl-4-hydroxypyrolidín-2-dikarboxy
lát 4-metylbenzénsulfonát (CAS RN 1799733-43-9) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 2933 99 80 53 Kálium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]hep
tán-6-karboxylát (CUS0133723-1) (5) 

0 % — 31.12.2018 
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Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

*ex 2933 99 80 72 1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklononán (CAS RN 96556- 
05-7) 

0 % — 31.12.2018 

ex 2934 99 90 46 4-metoxy-5-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzoni
tril (CAS RN 675126-26-8) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2934 99 90 47 Tidiazurón (ISO) (CAS RN 51707-55-2) na použitie pri 
výrobe pesticídov (2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2934 99 90 49 Cytidín 5′-(fosfát disodný) (CAS RN 6757-06-8) 0 % — 31.12.2021 

ex 2934 99 90 53 4-metoxy-3-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS 
RN 675126-28-0) 

0 % — 31.12.2021 

ex 2935 90 90 30 6-aminopyridín-2-sulfónamid (CAS RN 75903-58-1) 0 % — 31.12.2021 

*ex 3204 16 00 30 Prípravky na základe farbiva Reactive Black 5 (CAS RN 
17095-24-8) s obsahom 60 hmotnostných % alebo 
viac, ale najviac 75 hmotnostných % farbiva Reactive 
Black 5 a obsahujúce jednu alebo viaceré z týchto zlo
žiek: 

—  farbivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), 

—  4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]- 
1-naftalénsulfónan disodný (CAS RN 250688-43-8), 
alebo 

—  3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl] 
azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)etyl]sulfonyl]fenyl] 
azobenzoát sodný (CAS RN 906532-68-1) 

0 % — 31.12.2019 

ex 3204 17 00 22 Farbivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) 
a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pig
ment Red 169 v hmotnosti 50 % alebo viac 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3204 17 00 24 Farbivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) 
a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pig
ment Red 57:1 50 hmotnostných % alebo viac 

0 % — 31.12.2018 

*ex 3215 90 70 30 Atrament, v jednorazových náplniach, obsahujúci 
v hmotnosti: 

—  1 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % amorfného 
oxidu kremičitého alebo 

— 3,8 % alebo viac farbiva C.I. Solvent Black 7 v orga
nických rozpúšťadlách 

používaný na označenie integrovaných obvodov (2) 

0 % — 31.12.2018 

*ex 3506 91 10 

ex 3506 91 90 

50 

50 

Prípravok obsahujúci: 

— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 60 hmot
nostných % styrén-butadienových kopolymérov 
alebo styrén-izoprénových kopolymérov a 

— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmot
nostných % pinenových polymérov alebo pentadie
nových kopolymérov 

rozpustených v: 

—  metyletylketóne (CAS RN 78-93-3), 

—  heptáne (CAS RN 142-82-5) a 

—  toluéne (CAS RN 108-88-3) alebo ľahkej alifatickej 
solventnej nafte (CAS RN 64742-89-8) 

0 % — 31.12.2020 
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Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

ex 3811 21 00 11 Dispergačný prostriedok a oxidačný inhibítor obsahu
júci: 

—  o-aminopolyizobutylénfenol (CAS RN 78330-13-9), 

— viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmot
nostných % minerálnych olejov, 

používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích ole
jov (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3811 21 00 19 Aditíva obsahujúce: 

—  zmes na základe polyizobutylénsukcínimidu a 

— viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmot
nostných % minerálnych olejov, 

s číslom celkovej zásaditosti viac ako 40, na použitie pri 
výrobe mazacích olejov (2) 

0 % — 31.12.2019 

ex 3811 29 00 75 Oxidačný inhibítor obsahujúci hlavne zmes izomérov 
1-(terc-dodecyltio)propán-2-olu (CAS RN 67124-09-8), 
používaný pri výrobe zmesí aditív do mazacích olejov (2) 

0 % (2) — 31.12.2021 

ex 3811 90 00 50 Inhibítor korózie obsahujúci: 

—  kyselinu polyizobutenyljantárovú a 

— viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 20 hmot
nostných % minerálnych olejov, 

používaný pri výrobe zmesí aditív do palív (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3815 90 90 40 Katalyzátor 

—  obsahujúci oxid molybdénu a oxidy iných kovov 
v matrici oxidu kremičitého 

—  vo forme dutých valcov s dĺžkou 4 mm alebo viac, 
ale najviac 12 mm, 

na použitie pri výrobe kyseliny akrylovej (2) 

0 % — 31.12.2018 

ex 3824 99 92 25 Prípravok obsahujúci: 

— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmot
nostných % dietyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8), 

— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 50 hmot
nostných % etylén-karbonátu (CAS RN 96-49-1), 

— 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmot
nostných % hexafluorofosforečnanu lítneho (CAS 
RN 21324-40-3), 

— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 10 hmot
nostných % etylmetylkarbonátu (CAS RN 623-53-0), 

— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2 hmot
nostné % vinylénkarbonátu (CAS RN 872-36-6), 

— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2 hmot
nostné % 4-fluór-1,3-dioxolán-2-ónu (CAS RN 
114435-02-8), 

—  najviac 1 % 1,5,2,4-dioxaditián 2,2,4,4-tetraoxidu  
(CAS RN 99591-74-9) 

0 % — 31.12.2021 
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Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

ex 3824 99 92 27 4-metoxy-3-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS 
RN 675126-28-0) v organickom rozpúšťadle 

0 % — 31.12.2021 

ex 3824 99 92 30 Vodný roztok mravčanu cézneho a mravčanu drasel
ného obsahujúci: 

— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 84 hmot
nostných % mravčanu cézneho (CAS RN 3495- 
36-1), 

— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 76 hmot
nostných % mravčanu draselného (CAS RN 590- 
24-1) a 

—  tiež obsahujúci najviac 9 hmotnostných % prísad 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3824 99 92 40 Roztok 2-chlór-5-(chlórmetyl)-pyridínu (CAS RN 
70258-18-3) v organickom rozpúšťadle 

0 % — 31.12.2020 

*ex 3824 99 92 69 Prípravok obsahujúci: 

— 80 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 92 hmot
nostných % bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 
5945-33-5) 

— 7 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmot
nostných % oligomérov bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) 
a 

—  najviac 1 hmotnostné % trifenyl-fosfátu (CAS RN 
115-86-6) 

0 % — 31.12.2020 

ex 3824 99 93 45 3-aminonaftalén-1,5-disulfonát hydrogén sodný (CAS 
RN 4681-22-5) obsahujúci: 

—  najviac 20 hmotnostných % síranu sodného a 

—  najviac 10 hmotnostných % chloridu sodného 

0 % — 31.12.2021 

ex 3824 99 96 70 Prášok obsahujúci: 

— 28 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 51 hmot
nostných % mastenca (CAS RN 14807-96-6), 

—  30,5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 
48 hmotnostných % oxidu kremičitého (kremeňa)  
(CAS RN 14808-60-7), 

— 17 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 26 hmot
nostných % oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) 

0 % — 31.12.2021 

ex 3824 99 96 74 Zmes s nestechiometrickým zložením: 

—  s kryštalickou štruktúrou, 

— s obsahom taveného spinelu oxidu kremičitého-hli
nitého a s prímesami silikátových fáz a hlinitanov, 
z ktorých aspoň 75 hmotnostných % pozostáva 
z frakcie s veľkosťou zrna 1 až 3 mm a najviac 
25 % pozostáva z frakcií s veľkosťou zrna 0 až 
1 mm 

0 % — 31.12.2021 

ex 3824 99 96 80 Zmes pozostávajúca z/zo: 

— 64 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 74 hmot
nostných % amorfného oxidu kremičitého (CAS RN 
7631-86-9), 

— 25 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 35 hmot
nostných % butanónu (CAS RN 78-93-3) a 

—  najviac 1 hmotnostného % 3-(2,3-epoxypropoxy) 
propyltrimetoxysilánu (CAS RN 2530-83-8) 

0 % — 31.12.2021 
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Číselný znak KN TARIC Opis Sadzba všeo
becného cla 

Doplnkové 
jednotky 

Predpokladaný 
dátum povin
ného preskú

mania 

*ex 3901 10 10 

ex 3901 90 80 

20 

50 

Lineárny nízkohustotný polyetylén-1-butén/LLDPE (CAS 
RN 25087-34-7) s väčším prietokom, vo forme prá
šku s 

—  rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 
16 g/10 min. alebo viac, ale najviac 24 g/10 min., 

—  hustotou (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 alebo viac, 
ale najviac 0,926 g/cm3 a 

—  Vicatovou teplotou mäknutia najmenej 94 °C 

0 % m3 31.12.2019 

ex 3906 90 90 53 Polyakrylamidový prášok s priemernou veľkosťou častíc 
menej ako 2 mikróny a s teplotou topenia viac ako 
260 °C obsahujúci: 

— 75 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 85 hmot
nostných % polyakrylamidu a 

— 15 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmot
nostných % polyetylénglykolu 

0 % — 31.12.2021 

ex 3906 90 90 63 Kopolymér (dimetoxymetylsilyl)propyl metakrylátu, bu
tylakrylátu, alylmetakrylátu, metylmetakrylátu a cyklosi
loxánov (CAS RN 143106-82-5) 

0 % — 31.12.2021 

ex 3910 00 00 45 Dimetyl siloxán, polymér ukončený hydroxylovou sku
pinou s viskozitou 38-45 Pa · s (CAS RN 70131-67-8) 

0 % — 31.12.2021 

ex 3910 00 00 55 Prípravok obsahujúci: 

— 55 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 65 hmot
nostných % polydimetylsiloxánu ukončeného viny
lom (CAS RN 68083-19-2), 

— 30 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 40 hmot
nostných % dimetylvinylovaného a trimetylovaného 
oxidu kremičitého (CAS RN 68988-89-6), 

— 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnost
ných % kyseliny kremičitej, sodnej soli, produktov 
reakcie s chlórtrimetylsilánom a izopropylalkoholom  
(CAS RN 68988-56-7) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3913 90 00 30 Bielkoviny, chemicky alebo enzymaticky modifikované 
karboxyláciou a/alebo pridaním kyseliny ftalovej, tiež 
hydrolyzované, s hmotnostne priemernou molekulovou 
hmotnosťou (Mw) menej ako 350 000 

0 % — 31.12.2018 

ex 3920 99 59 70 Tetrafluóretylénový film predkladaný vo zvitkoch: 

—  s hrúbkou 50 µm, 

—  s teplotou topenia 260 °C a 

—  so špecifickou hmotnosťou 1,75 (ASTM D792) 

na použitie pri výrobe polovodičových zariadení (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3921 13 10 10 Platňa z polyuretánovej peny s hrúbkou 3 mm (± 15 %) 
a so špecifickou hmotnosťou 0,09435 alebo viac, ale 
nie viac ako 0,10092 

0 % m3 31.12.2018 
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ex 3921 19 00 50 Priepustná membrána z polytetrafluóretylénu (PTFE) la
minovaná polyesterovou spundbond netkanou textí
liou s 

—  celkovou hrúbkou viac ako 0,05 mm, ale najviac 
0,20 mm, 

—  tlakom vody na vstupe medzi 5 a 200 kPa podľa 
ISO 811 a 

—  priepustnosťou vzduchu 0,08 cm3/cm2/s alebo viac 
podľa normy ISO 5636-5 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3923 10 90 10 Obal na fotomasku alebo doštičku: 

— pozostávajúci zantistatických materiálov alebo kom
pozitných termoplastov s osobitnými antistatickými 
vlastnosťami avlastnosťami zabraňujúcimi unikaniu 
plynov, 

—  snepórovitým povrchom odolným proti úderu alebo 
nárazu, 

— vybavené osobitne navrhnutým držiakovým systé
mom, ktorý fotomasku alebo doštičku chráni pred 
povrchovými poškodeniami alebo pred kozmetic
kým poškodením 

—  prípadne stesniacou vložkou 

druhu používaného vo fotolitografii na úschovu fotoma
sky alebo doštičky 

0 % — 31.12.2021 

*ex 3926 30 00 

ex 8708 29 10 

ex 8708 29 90 

10 

10 

10 

Plastový kryt so svorkami na vonkajšie spätné zrka
dielko motorových vozidiel 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 3926 90 97 20 Puzdrá, súčasti puzdier, valce, prepínače, rámy, kryty 
a ostatné časti z akrylonitrilbutadiénstyrénu druhu pou
žívaného pri výrobe diaľkových ovládačov 

0 % p/st 31.12.2019 

ex 3926 90 97 

ex 8512 90 90 

77 

10 

Silikónový oddeľujúci krúžok s vnútorným priemerom 
15,4 mm (+ 0,0, mm/– 0,1 mm), druhu používaného 
v snímačových systémoch na pomoc pri parkovaní au
tomobilov 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 4016 99 57 10 Nasávacia hadica pre prívod vzduchu do spaľovacej časti 
motora obsahujúca aspoň: 

—  jednu pružnú kaučukovú hadicu, 

—  jednu plastovú hadicu a 

—  kovové spony, 

—  tiež rezonátor 

na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 4016 99 57 20 Kaučukový pásik nárazníka so silikónovým povlakom 
s dĺžkou najviac 1 200 mm a s najmenej piatimi plasto
vými klipmi na použitie pri výrobe tovarov 87. kapito
ly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 
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*ex 5911 90 99 

ex 8421 99 90 

30 

92 

Časti zariadení na čistenie vody reveznou osmózou, ob
sahujúce výlučne membrány na plastovom základe, 
zvnútra podložené tkanými alebo netkanými mate
riálmi, ktoré sú navinuté okolo dierkovanej rúrky, a vlo
žené do valcovitého puzdra s hrúbkou steny najviac 
4 mm, tiež umiestnené vo valci s hrúbkou steny 5 mm 
alebo viac 

0 % — 31.12.2018 

*ex 5911 90 99 40 Viacvrstvové netkané polyesterové vankúšiky na leštenie, 
impregnované polyuretánom 

0 % — 31.12.2019 

ex 6805 30 00 10 Čistiaci materiál na hroty sond pozostávajúci z polymér
nej matrice obsahujúcej brúsne častice upevnené na 
podložke na použitie pr výrobe polovodičov (2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 7318 19 00 30 Spojovacia tyčka hlavného brzdového valca so závitmi 
na oboch koncoch, na použitie pri výrobe tovarov 
87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 7410 11 00 

ex 8507 90 80 

ex 8545 90 90 

10 

60 

30 

Zvitky laminovanej fólie z grafitu a medi: 

—  so šírkou 610 mm alebo viac, ale najviac 620 mm a 

—  s priemerom 690 mm alebo viac, ale najviac 
710 mm 

na použitie pri výrobe dobíjateľných lítiovo-iónových 
elektrických baterii (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 7607 11 90 

ex 7607 11 90 

47 

57 

Hliníková fólia vo zvitkoch: 

—  s čistotou 99,99 % hmotnosti, 

—  s hrúbkou 0,021 mm alebo viac, ale nie viac ako 
0,2 mm, 

—  so šírkou 500 mm, 

—  s povrchovou vrstvou oxidu s hrúbkou 3 až 4 nm, 

—  a s kubickou textúrou viac ako 95 % 

0 % — 31.12.2021 

*ex 7607 19 90 

ex 8507 90 80 

10 

80 

Fólia vo forme zvitku pozostávajúca z laminátu z lítia 
a mangánu spojených s hliníkom: 

—  so šírkou 595 mm alebo viac, ale najviac 605 mm a 

—  s priemerom 690 mm alebo viac, ale najviac 
710 mm, 

na použitie pri výrobe katód do dobíjateľných lítiovo-ió
nových elektrických baterii (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 7616 99 10 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

60 

50 

Hliníkové držiaky motora s rozmermi: 

—  výška viac ako 10 mm, ale najviac200 mm 

—  šírka viac ako 10 mm, ale najviac200 mm 

—  dĺžka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm  

0 % p/st 31.12.2019 
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vybavené aspoň dvoma otvormi na pripevnenie, vyro
bené z legovaného hliníka ENAC-46100 alebo ENAC- 
42100 (na základe normy EN:1706) s týmito charakteri
stickými vlastnosťami: 

—  vnútorná pórovitosť najviac 1 mm, 

—  vonkajšia pórovitosť najviac 2 mm, 

—  tvrdosť podľa Rockwella 10 HRB alebo viac 

druhu používaného vo výrobe systémov zavesenia mo
tora v motorových vozidlách 

*ex 8108 90 30 20 Tyče, prúty a drôty zo zliatiny titánu a hliníka obsahu
júce v hmotnosti 1 % alebo viac, ale nie viac ako 2 % 
hliníka, na použitie pri výrobe tlmičov a výfukových rú
rok podpoložiek 8708 92 alebo 8714 10 40 (2) 

0 % — 31.12.2017 

*ex 8108 90 50 10 Zliatina titánu a hliníka obsahujúca v hmotnosti 1 % 
alebo viac, ale nie viac ako 2 % hliníka, vo forme fólií 
alebo zvitkov s hrúbkou 0,49 mm alebo viac, ale nie 
viac ako 3,1 mm a so šírkou 1 000 mm alebo viac, ale 
nie viac ako 1 254 mm, na výrobu tovaru podpoložky 
8714 10 (2) 

0 % — 31.12.2018 

*ex 8108 90 50 35 Dosky, plechy a pásy zo zliatiny titánu 0 % — 31.12.2021 

*ex 8301 60 00 

ex 8413 91 00 

ex 8419 90 85 

ex 8438 90 00 

ex 8468 90 00 

ex 8476 90 90 

ex 8479 90 70 

ex 8481 90 00 

ex 8503 00 99 

ex 8515 90 80 

ex 8536 90 95 

ex 8537 10 98 

ex 8708 91 20 

ex 8708 91 99 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

20 

40 

30 

20 

20 

20 

83 

30 

70 

30 

95 

70 

10 

20 

50 

40 

Klávesnice zo silikónu alebo plastu, 

—  tiež s časťami a súčasťami z kovu, plastu, epoxidovej 
živice vystuženej sklenými vláknami alebo z dreva, 

—  tiež potlačené alebo s povrchovou úpravou, 

—  tiež s elektrickými vodivými prvkami, 

—  tiež s fóliou s tlačidlami prilepenou na klávesnicu, 

—  tiež s ochrannou fóliou, 

—  jednovrstvové alebo viacvrstvové 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8409 91 00 

ex 8409 99 00 

30 

50 

Výfukové potrubie s komponentom plynovej turbíny 
turbodúchadla v tvare špirály: 

—  s tepelnou odolnosťou nepresahujúcou 1 050 °C a 

— s priemerom otvoru na zavedenie turbínového ko
lesa 30 mm alebo viac, ale najviac 110 mm 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 8409 99 00 40 Plastový alebo hliníkový kryt hlavy valcov: 

—  so snímačom polohy vačkového hriadeľa (CMPS),  

0 % p/st 31.12.2021 
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—  s kovovými držiakmi pre montáž k motoru a 

—  s minimálne dvoma tesneniami 

na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel (2) 

ex 8411 99 00 65 Komponent turbodúchadla plynovej turbíny v tvare špi
rály: 

—  s tepelnou odolnosťou najviac 1 050 °C a 

— s priemerom otvoru na zavedenie turbínového ko
lesa 30 mm alebo viac, ale najviac 110 mm 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8413 30 20 30 Jednovalcové radiálne piestové vysokotlakové čerpadlo 
pre priame vstrekovanie benzínu s: 

— prevádzkovým tlakom 200 barov alebo viac, ale naj
viac 350 barov, 

—  kontrolou prietoku a 

—  tlakovým poistným ventilom 

na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel (2) 

0 % — 31.12.2021 

ex 8479 90 70 87 Palivová hadica pre piestové spaľovacie motory so sní
mačom teploty paliva, s aspoň dvoma prívodnými hadi
cami a tromi odvodnými hadicami na použitie pri vý
robe motorov motorových vozidiel (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8481 80 59 20 Ventil na reguláciu tlaku na zabudovanie do kompreso
rov klimatizačných jednotiek motorových vozidiel (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8484 20 00 10 Mechanická upchávka hriadeľa na zabudovanie do ro
tačných kompresorov, na použitie pri výrobe klimati
začných jednotiek motorových vozidiel (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8501 10 99 56 Motor na jednosmerný prúd: 

— s rýchlosťou otáčok najviac 7 000 ot/min (bez zaťa
ženia), 

—  s menovitým napätím 12 V (± 4 V), 

—  s maximálnym výkonom 13,78 W (pri 3,09 A), 

—  s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 
160 °C, 

—  s ozubeným pripojením, 

—  s mechanickým rozhraním na pripojenie, 

—  s 2 elektrickými spojmi, 

—  s maximálnym krútiacim momentom 100 Nm 

0 % — 31.12.2021 

ex 8501 10 99 58 Motor na jednosmerný prúd: 

— s rýchlosťou otáčok najviac 6 500 ot/min (bez zaťa
ženia), 

—  s menovitým napätím 12 V (± 4 V),  

0 % — 31.12.2021 
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—  s maximálnym výkonom nižším ako 20 W, 

—  s rozsahom menovitých teplôt od – 40 °C do 
160 °C, 

—  so závitovovým prevodovým pohonom, 

—  s mechanickým rozhraním na pripojenie, 

—  s 2 elektrickými spojmi, 

—  s maximálnym krútiacim momentom 75 Nm 

*ex 8501 10 99 65 Elektrický regulátor turbodúchadla s: 

—  motorom na jednosmerný prúd: 

—  integrovaným prevodovým mechanizmom, 

— (ťažnou) silou 200 N alebo viac pri minimálnej zvý
šenej teplote okolia 140 °C, 

—  (ťažnou) silou 250N alebo viac v každej polohe jeho 
zdvihu, 

—  účinným zdvihom 15 mm alebo viac, ale najviac 
25 mm, 

—  tiež s palubným diagnostickým rozhraním 

0 % — 31.12.2020 

*ex 8504 31 80 50 Transformátory na použitie pri výrobe elektronických 
jednotiek, ovládacích zariadení a osvetľovacích zdrojov 
LED pre odvetvie výroby svietidiel (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 8504 40 90 25 Menič (konvertor) jednosmerného prúdu 

—  bez krytu alebo 

— s krytom so spojovacími kolíkmi, prípojnými mie
stami, skrutkovými konektormi, nechránenými lin
kovými prípojkami, spojovacími prvkami, ktoré 
umožňujú montáž na dosku tlačených obvodov 
spájkovaním alebo akoukoľvek inou technológiou, 
resp. s inými drôtenými prepojeniami, ktoré si vyža
dujú ďalšie spracovanie 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8504 50 95 70 Solenoidová cievka: 

—  s menovitým výkonom viac ako 10 W, ale najviac 
15 W, 

—  s izolačným odporom 100 M ohmov alebo viac, 

—  s odporom jednosmerného prúdu najviac 
34,8 ohmu (± 10 %) pri 20 °C, 

—  s menovitým prúdom najviac 1,22 A, 

—  s menovitým napätím najviac 25 V 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8505 11 00 65 Permanentné magnety pozostávajúce zo zliatiny ne
odýmu, železa a bóru, buď v tvare obdĺžnika, tiež za
oblené, pravouhlého alebo lichobežníkového prierezu 

—  s dĺžkou najviac 140 mm, 

—  so šírkou najviac 90 mm a 

—  s hrúbkou najviac 55 mm,  

0 % p/st 31.12.2018 
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alebo v tvare zakriveného obdĺžnika (typ dlaždice) 

—  s dĺžkou najviac 75 mm, 

—  so šírkou najviac 40 mm, 

—  s hrúbkou najviac 7 mm a 

—  polomerom zaoblenia viac ako 86 mm, ale najviac 
241 mm, 

alebo v tvare disku s priemerom najviac 90 mm, tiež 
s otvorom uprostred 

*ex 8505 11 00 75 Štvrtinová objímka určená na to, aby sa z nej po zmag
netizovaní stal permanentný magnet 

—  pozostávajúca aspoň z neodýmu, železa a bóru, 

—  so šírkou 9,1 mm alebo viac, ale najviac 10,5 mm, 

—  s dĺžkou 20 mm alebo viac, ale najviac 30,1 mm, 

druhu používaného na rotory na výrobu palivových čer
padiel 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8507 90 80 70 Narezaná platňa z poniklovanej medenej fólie: 

—  so šírkou 70 mm (± 5 mm), 

—  s hrúbkou 0,4 mm (± 0,2 mm), 

—  s dĺžkou najviac 55 mm, 

na použitie pri výrobe dobíjateľných lítiovo-iónových 
elektrickch batérií (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8518 40 80 93 Zosilňovač zvuku 

—  s výstupným výkonom 50 W, 

—  s prevádzkovým napätím viac ako 9 V, ale najviac 
16 V, 

—  s elektrickou impedanciou najviac 4 Ohm, 

—  s citlivosťou viac ako 80 dB 

—  v kovovom kryte 

na použitie pri výrobe motorových vozidiel (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8522 90 80 

ex 8529 90 92 

30 

57 

Kovový držiak, kovová spevňujúca položka alebo vnú
torná výstuha z kovu na použitie pri výrobe televízorov, 
monitorov a videoprehrávačov (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8529 90 65 

ex 8529 90 92 

65 

53 

Doska plošných spojov na šírenie napájacieho napätia 
a kontrolných signálov priamo do riadiaceho obvodu na 
sklenenom paneli TFT modulu LCD 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8529 90 92 59 LCD moduly: 

—  s rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo 
viac, ale najviac 25,5 cm, 

—  s LED podsvietením,  

0 % p/st 31.12.2020 
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—  s doskou tlačených obvodov s EPROM (vymazateľná 
programovateľná pamäť určená iba na čítanie), mi
kroovládačom, časovým spínačom, LIN (Local Inter
connect Network) budičom alebo modulom vodiča 
APIX2 (Automative Pixel Link) a inými aktívnymi 
a pasívnymi komponentmi, 

—  so 6 až 8 kolíkovou zástrčkou na napájanie a 2 až 
4 kolíkovým rozhraním LVDS (Low-voltage differen
tial signaling) alebo APIX2 rozhraním, 

—  tiež v kryte, 

na trvalé zabudovanie alebo trvalú montáž do motoro
vých vozidiel 87.kapitoly (2) 

*ex 8529 90 92 63 LCD modul 

—  s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 14,5 cm 
alebo viac, ale najviac 38,5 cm, 

—  tiež s dotykovou obrazovkou, 

—  s LED podsvietením, 

— s doskou tlačených obvodov s EEPROM, mikroovlá
dačom, prijímačom LVDS a inými aktívnymi a pasív
nymi komponentmi, 

—  so zástrčkou na napájanie a rozhraniami CAN 
a LVDS, 

—  tiež s elektronickými komponentmi pre dynamické 
úpravy farby, 

— v kryte, tiež s mechanickými, dotykovými alebo bez
kontaktnými ovládacími funkciami a tiež s aktívnym 
chladiacim systémom, 

vhodný na montáž do motorových vozidiel 87. kapito
ly (2) 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8529 90 92 67 Farebný LCD zobrazovací panel pre LCD monitory po
ložky 8528: 

—  s uhlopriečkou obrazovky s rozmerom 14,48 cm 
alebo viac, ale najviac 31,24 cm, 

—  tiež s dotykovou obrazovkou, 

—  s podsvietením, mikroovládačom, 

— s ovládačom CAN (Controller area network) s jed
ným alebo viacerými rozhraniami LVDS (Low-vol
tage differential signaling) a jednou alebo viacerými 
CAN/zásuvkami alebo s ovládačom APIX (Automo
tive Pixel Link) s rozhraním APIX, 

—  v kryte tiež s chladičom na jeho zadnej strane, 

—  bez modulu na spracovanie signálu, 

—  tiež s hmatovou a akustickou spätnou väzbou, 

na použitie pri výrobe vozidiel 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2020 
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*ex 8536 90 95 20 Kryt polovodičového čipu vo forme plastového rámu, 
obsahujúci olovený rám vybavený dotykovými plô
škami, s napätím najviac 1 000 V 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8536 90 95 92 Kovová lisovaná kostra s prípojkami 0 % p/st 31.12.2018 

*ex 8536 90 95 

ex 8544 49 93 

94 

10 

Elastomérny konektor z kaučuku alebo silikónu, pozo
stávajúci z jedného alebo viacerých čiastočných vodičov 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 8537 10 98 65 Páka na ovládanie modulu pod volantom: 

— s jednou alebo viacerými jednoduchými alebo viac
polohovými elektrickými spínačmi (tlačidlo, otočné 
alebo iné), 

— tiež vybavená doskami tlačených obvodov a elektric
kými káblami, 

—  na napätie 9 V alebo viac, ale najviac 16 V, 

druhu používaného pri výrobe motorových vozidiel 
87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8537 10 98 75 Riadiaca jednotka bezkľúčového prístupu do vozidla 
a jeho štartovania, s elektrickým prepájacím a spájacím 
zariadením, v plastovom kryte, na napätie 12 V, tiež: 

—  s anténou, 

—  s konektorom, 

—  s kovovým držiakom, 

na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8537 10 98 92 Panely dotykovo senzitívnej obrazovky, pozostávajúce 
z vodivej rozvodnej siete medzi dvoma sklenenými 
alebo plastovými panelmi alebo tabuľami, vybavené 
elektrickými vodičmi a konektormi 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 8538 90 99 60 Predný ovládací panel, vo forme plastového puzdra so 
svetlovodmi, otočnými gombíkmi, tlakovými spínačmi 
a vypínačmi, alebo spínačmi iného druhu, bez akého
koľvek elektrického komponentu, druhov používaných 
v prístrojovej doske motorových vozidiel 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8543 70 90 15 Laminovaný elektrochromatický film pozostávajúci: 

—  z dvoch vonkajších vrstiev z polyesteru, 

—  zo strednej vrstvy z akrylového polyméru a silikónu 
a 

—  z dvoch elektrických pripájacích svoriek 

0 % — 31.12.2021 

*ex 8543 70 90 33 Vysokofrekvenčný zosilňovač skladajúci sa z jedného 
alebo viacerých integrovaných obvodov a z jedného 
alebo viacerých kondenzátorových čipov, s tzv. IPD (in
tegrated passive devices – integrovanými pasívnymi za
riadeniami) alebo bez nich, na kovovej prírube v kryte 

0 % — 31.12.2021 
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ex 8544 42 90 80 12-vodičový pripájací kábel s dvomi konektormi 

—  pre napätie 5 V, 

—  s dĺžkou najviac 300 mm, 

na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8708 10 10 

ex 8708 10 90 

10 

10 

Plastový kryt vymedzujúci priestor medzi hmlovými 
svetlami a nárazníkom, tiež s chrómovou lištou na pou
žitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

ex 8708 30 99 

20 

60 

10 

Motorom poháňaná brzdová ovládacia jednotka 

—  s napätím 13,5 V (± 0.5V) a 

—  mechanizmus guľkovej skrutky na kontrolu tlaku 
brzdovej kvapaliny v hlavnom valci 

na použitie pri výrobe elektrických motorových vozi
diel (2) 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

40 

30 

Telo diskovej brzdy v BIR („Ball in Ramp“) alebo EPB  
(„Electronic Parking Brake“) alebo iba s hydraulickou 
funkciou, obsahujúce funkčné a montážne otvory a vo
diace drážky, druhu používaného pri výrobe tovarov 
87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

50 

10 

Bubnová parkovacia brzda: 

—  fungujúca v rámci kotúča prevádzkovej brzdy, 

—  s priemerom 170 mm alebo viac, ale nie viac ako 
195 mm 

na použitie pri výrobe motorových vozidiel (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

60 

20 

NAO („Non-Asbestos Organic“) brzdové doštičky s tre
cím materiálom pripevneným k zadnej doske zloženej 
z pásovej ocele, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapi
toly (2) 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

70 

40 

Odliatok čeľuste brzdového strmeňa z tvárnej liatiny 
druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8708 40 20 

ex 8708 40 50 

20 

10 

Automatická hydrodynamická prevodová skriňa (prevo
dovka) 

—  s hydraulickým meničom krútiaceho momentu 

— bez rozdeľovacej prevodovky a kardanového hria
deľa, 

—  tiež s predným diferenciálom, 

na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapito
ly (2) 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 55 

10 

10 

Poloos nápravy automobilu, na oboch koncoch vyba
vená kĺbom konštantnej rýchlosti, druhu používaného 
pri výrobe tovarov položky KN 8703 

0 % p/st 31.12.2020 
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*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 99 

20 

10 

Hriadeľ prevodovky z plastov vystužených uhlíkovými 
vláknami pozostávajúci z jediného kusa bez stredového 
kĺbu: 

—  s dĺžkou 1 m alebo viac, ale najviac 2 m, 

—  s hmotnosťou 6 kg alebo viac, ale najviac 9 kg 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 99 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

20 

20 

70 

Prevodová skriňa (prevodovka) s jedným vstupom 
a dvomi výstupmi v liatom hliníkovom kryte s celkovými 
rozmermi 273 mm (šírka) × 131 mm (výška) × 
187 mm (dĺžka), pozostávajúca aspoň z: 

—  dvoch elektromagnetických jednosmerných spojok 
pracujúcich na protiľahlých stranách, 

—  vstupného hriadeľa s vonkajším priemerom 24 mm  
(± 1 mm), zakončeného ozubeným hriadeľom 
s 22 zubmi a 

— koaxiálneho výstupného puzdra s vnútorným prie
merom 22 mm (± 1 mm), zakončeného ozubeným 
hriadeľom s 22 zubmi, 

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozi
diel (2) 

0 % — 31.12.2021 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 35 

10 

10 

Vrchné uloženie tlmiča obsahujúce: 

—  kovový držiak s troma montážnymi skrutkami a 

—  gumový doraz 

druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 91 

20 

10 

Rameno zadnej časti podvozku (chassis) s ochrannou 
plastovou nálepkou osadené dvoma kovovými puzdrami 
s vlisovanými gumenými silentblokmi druhu používa
ného pri výrobe tovarov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 91 

30 

20 

Rameno zadnej časti podvozku (chassis) osadené guľo
vým čapom a kovovým puzdrom s vlisovaným gume
ným silentblokom druhu používaného pri výrobe tova
rov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2020 

ex 8708 80 99 10 Stabilizačná tyč prednej nápravy vybavená na oboch 
koncoch guľovým čapom na použitie pri výrobe tova
rov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8708 91 20 

ex 8708 91 35 

20 

10 

Hliníkový chladič využívajúci stlačený vzduch s rebrova
ným dizajnom druhu používaného pri výrobe tovarov 
87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8708 91 20 

ex 8708 91 99 

30 

30 

Zásobník vzduchu na vstupe alebo výstupe zo zliatiny 
hliníka vyrobený podľa normy EN AC 42100 s: 

—  rovinnosťou izolujúcej plochy najviac 0,1 mm, 

—  prípustným množstvom častíc 0,3 mg na nádrž, 

—  vzdialenosťou medzi pórmi 2 mm alebo viac,  

0 % p/st 31.12.2020 
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—  veľkosťami pórov najviac 0,4 mm a 

—  najviac 3 pórmi väčšími než 0,2 mm, 

druhu používaného vo výmenníkoch tepla v chladiacich 
systémoch automobilov 

*ex 8708 94 20 

ex 8708 94 35 

10 

20 

Tyč pre hrebeňový typ riadenia v hliníkovom puzdre 
s homokinetickými kĺbmi druhu používaného pri vý
robe tovarov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8708 95 10 

ex 8708 95 99 

40 

10 

Čelný airbag spolujazdca zložený z: 

—  kovového puzdra s minimálne šiestimi montážnymi 
úchytmi, 

—  osadeného bezpečnostného vankúša, 

—  patróny naplnenej stlačeným plynom 

druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2020 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

15 

Držiak predného chladiča tiež s kaučukovým odpruže
ním na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

40 

25 

Oporný držiak zo železa alebo z ocele, s montážnymi 
otvormi, tiež s fixačnými maticami, na prepojenie pre
vodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie 
pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8714 91 30 

ex 8714 91 30 

ex 8714 91 30 

25 

35 

72 

Predné vidlice, s výnimkou neohybných (neteleskopic
kých) predných vidlíc vyrobených výlučne z ocele, na 
použitie pri výrobe bicyklov (2) 

0 % — 31.12.2018 

*ex 9013 80 90 20 Elektronické polovodičové mikrozrkadlo uložené v kryte 
vhodnom na automatické osadzovanie dosiek plošných 
spojov, pozostávajúce najmä z kombinácie: 

— jedného alebo viacerých monolitických integrova
ných obvodov na špecifické použitie (ASIC), 

—  jedného alebo viacerých mikroelektromechanických 
zrkadiel (MEMS) vyrobených polovodičovou techno
lógiou, s mechanickými komponentmi usporiada
nými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom 
materiáli 

druhu používaného na zabudovanie do výrobkov 84. až 
90. kapitoly a 95. kapitoly 

0 % p/st 31.12.2019   
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PRÍLOHA II 

Číselný znak KN TARIC 

ex 2818 30 00 30 

ex 2842 10 00 40 

ex 2905 11 00 20 

ex 2909 60 00 20 

ex 2916 14 00 30 

ex 2920 90 70 40 

ex 2920 90 70 50 

ex 2931 90 00 05 

ex 2933 59 95 88 

ex 2933 99 80 53 

ex 2933 99 80 72 

ex 2940 00 00 40 

ex 3204 16 00 20 

ex 3204 17 00 67 

ex 3215 90 70 30 

ex 3506 91 10 50 

ex 3506 91 90 50 

ex 3811 21 00 57 

ex 3815 90 90 40 

ex 3824 99 92 21 

ex 3824 99 92 24 

ex 3824 99 92 69 

ex 3901 10 10 20 

ex 3901 90 80 50 

ex 3913 90 00 92 

ex 3921 13 10 10 

ex 3923 10 00 10 

ex 3926 30 00 10 

ex 3926 90 97 20 

ex 5911 90 90 30 

ex 5911 90 90 40 

ex 7410 11 00 10 

ex 7607 11 90 40 

ex 7607 19 90 10 

ex 7616 99 10 30 

ex 8108 90 30 20 

ex 8108 90 50 10 

ex 8108 90 50 25 

ex 8301 60 00 20 

ex 8409 91 00 65 

ex 8409 99 00 30 

ex 8411 99 00 70 

ex 8413 91 00 40 
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Číselný znak KN TARIC 

ex 8419 90 85 30 

ex 8421 99 00 92 

ex 8438 90 00 20 

ex 8468 90 00 20 

ex 8476 90 10 20 

ex 8476 90 90 20 

ex 8479 90 70 83 

ex 8481 90 00 30 

ex 8501 10 99 55 

ex 8503 00 99 70 

ex 8504 31 80 50 

ex 8504 40 90 20 

ex 8505 11 00 33 

ex 8505 11 00 45 

ex 8507 90 80 60 

ex 8507 90 80 70 

ex 8507 90 80 80 

ex 8515 90 80 30 

ex 8522 90 80 30 

ex 8529 90 65 65 

ex 8529 90 92 35 

ex 8529 90 92 36 

ex 8529 90 92 50 

ex 8536 90 40 20 

ex 8536 90 40 92 

ex 8536 90 40 94 

ex 8536 90 40 95 

ex 8536 90 95 20 

ex 8536 90 95 92 

ex 8536 90 95 94 

ex 8536 90 95 95 

ex 8537 10 98 70 

ex 8537 10 98 92 

ex 8543 70 90 33 

ex 8543 90 00 15 

ex 8544 49 93 10 

ex 8545 90 90 30 

ex 8708 29 90 10 

ex 8708 30 10 20 

ex 8708 30 10 30 

ex 8708 30 91 10 

ex 8708 30 91 20 

ex 8708 30 91 30 

ex 8708 30 91 40 

ex 8708 30 91 50 
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Číselný znak KN TARIC 

ex 8708 40 20 20 

ex 8708 40 50 10 

ex 8708 50 55 10 

ex 8708 50 99 10 

ex 8708 50 99 20 

ex 8708 80 35 10 

ex 8708 80 91 10 

ex 8708 80 91 20 

ex 8708 91 35 10 

ex 8708 91 99 20 

ex 8708 91 99 30 

ex 8708 94 35 20 

ex 8708 95 99 10 

ex 8708 99 10 20 

ex 8708 99 97 40 

ex 8708 99 97 50 

ex 8708 99 97 70 

ex 8714 91 30 24 

ex 8714 91 30 34 

ex 8714 91 30 71 

ex 9013 80 90 10   
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	NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1134 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov 

