
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1133 

z 20. júna 2017, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na 
určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa 

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)  S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitého tovaru, ktorého výroba je v Únii nedostatočná, 
a s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek narušeniam trhu s určitými poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami 
sa nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2013 (1) otvorili autonómne colné kvóty. Výrobky v rámci uvedených colných 
kvót sa môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami. Z uvedených dôvodov je 
potrebné s účinnosťou od 1. júla 2017 otvoriť colné kvóty s nulovou colnou sadzbou pre primeraný objem, 
pokiaľ ide o sedem nových výrobkov. 

(2)  V prípade piatich ďalších výrobkov by sa mali zvýšiť objemy colných kvót, keďže toto zvýšenie je v záujme 
hospodárskych subjektov a Únie. 

(3)  Okrem toho v prípade jedného výrobku by sa malo zvýšenie objemu colnej kvóty uplatňovať len na druhý 
polrok 2017, zatiaľ čo existujúcej colnej kvóte na uvedený výrobok by sa mal priradiť konečný dátum 
31. december 2017. 

(4)  Nariadenie (EÚ) č. 1388/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(5)  Keďže zmeny týkajúce sa colných kvót na dotknuté výrobky, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa majú 
uplatňovať od 1. júla 2017, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa mení takto:  

1. riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 
a 09.2870 uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia číselných znakov KN uvedených 
v druhom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013; 
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(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodár
ske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319). 



2. riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 a 09.2860 sa 
nahrádzajú riadkami uvedenými 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. 

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 

Poradové 
číslo Číselný znak KN TARIC Opis Obdobie 

kvóty Množstvo kvóty 

Clo 
v rámci 
kvóty  
(v %) 

„09.2828  2712 20 90  Parafínový vosk obsahujúci menej ako 
0,7 hmotnostného % oleja 

1.7.-31.12. 60 000 ton 0 % 

09.2842  2932 12 00  2-furaldehyd (furfural) 1.7.-31.12. 5 000 ton 0 % 

09.2844  ex 3824 99 92 71 Zmesi obsahujúce: 

—  60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 
90 hmotnostných % 2-chlórpropénu  
(CAS RN 557-98-2), 

—  8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 
14 hmotnostných % (Z)-1-chlórpropénu  
(CAS RN 16136-84-8), 

—  5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 
23 hmotnostných % 2-chlórpropánu  
(CAS RN 75-29-6), 

— najviac 6 hmotnostných % 3-chlórpro
pénu (CAS RN 107-05-1) a 

—  najviac 1 hmotnostné % etylchloridu  
(CAS RN 75-00-3) 

1.7.-31.12. 3 000 ton 0 % 

09.2846  ex 3907 40 00 25 Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(me
etylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu 
najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet 
alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou 
najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšob
nej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke 
λ = 400 nm (podľa ISO 13468-2) 

1.7.-31.12. 800 ton 0 % 

09.2848  ex 5505 10 10 10 Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výče
skov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) 
z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 
a PA66) 

1.7.-31.12. 5 000 ton 0 % 

09.2870  ex 7019 40 00 60 Tkaniny zo sklenených vlákien typu E: 

—  s plošnou hmotnosťou 20 g/m2 alebo 
viac, ale najviac 209 g/m2, 

—  impregnované silánom, 

—  s vlhkosťou 0,13 hmotnostného % alebo 
menej, a 

—  obsahujúce najviac 3 duté vlákna na 
100 000 vlákien, 

na použitie pri výrobe predimpregnovaných 
platní, zvitkov alebo laminátov na výrobu do
siek tlačených obvodov pre automobilový 
priemysel (2) 

1.7.-31.12. 3 000 km 0 %  

ex 7019 52 00 20 

09.2850  ex 8414 90 00 70 Obežné koleso kompresora zo zliatiny hli
níka s: 

—  priemerom 20 mm alebo viac, ale najviac 
130 mm a 

—  hmotnosťou 5 g alebo viac, ale najviac 
800 g 

na použitie pri výrobe spaľovacích motorov (2) 

1.7.-31.12. 2 950 000  
kusov 

0 % 
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Poradové 
číslo Číselný znak KN TARIC Opis Obdobie 

kvóty Množstvo kvóty 

Clo 
v rámci 
kvóty  
(v %) 

09.2868  ex 8714 10 90 60 Piesty pre závesné systémy, s priemerom naj
viac 55 mm, zo spekanej (sintrovanej) ocele 

1.7.-31.12. 1 000 000  
kusov 

0 %“   
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PRÍLOHA II 

Poradové 
číslo Číselný znak KN TARIC Opis Obdobie kvóty Množstvo 

kvóty 

Clo 
v rámci 
kvóty  
(v %) 

„09.2860  ex 2933 69 80 30 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahy
dro-1,3,5-triazín (CAS RN 15875-13-5) 

1.1.-31.12. 600 ton 0 % 

09.2658  ex 2933 99 80 73 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolón  
(CAS RN 26576-46-5) 

1.1.-31.12. 400 ton 0 % 

09.2687  ex 3907 40 00 25 Polymérová zmes z polykarbonátu a pol
y(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbo
nátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme 
peliet alebo granulátu, so svetelnou prie
pustnosťou najmenej 88,5 %, meranou po
mocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm 
pri vlnovej dĺžke λ = 400 nm (podľa 
ISO 13468-2) 

1.1.- 
31.12.2017 

400 ton 0 % 

09.2629  ex 8302 49 00 91 Teleskopické držadlo z hliníka určené na 
použitie pri výrobe batožín (2) 

1.1.-31.12. 1 500 000 
kusov 

0 % 

09.2668  ex 8714 91 10 21 Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien 
a umelej živice, farbený, lakovaný a/alebo le
štený, na použitie pri výrobe bicyklov (2) 

1.1.-31.12. 350 000 
kusov 

0 %  

ex 8714 91 10 31 

09.2669  ex 8714 91 30 21 Predná vidlica bicykla vyrobená z uhlíkových 
vlákien a umelej živice, farbená, lakovaná 
a/alebo leštená, na použitie pri výrobe bicy
klov (2) 

1.1.-31.12. 270 000 
kusov 

0 %“  

ex 8714 91 30 31   
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