
 

EURÓPSKA KOMISIA 
 
 
 
PRÁVNY SERVIS 
 

  

V Bruseli, 10. apríla 018 
sj.ddg1.dir(2019)2817744 
 

PREDSEDOVI A ČLENOM SÚDNEHO DVORA  
EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
Písomné pripomienky 

 
ktoré podľa článku 23 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podáva  

 

EURÓPSKA KOMISIA 

v zastúpení: António CAEIROS, právny radca a Adrián TOKÁR, člen jej právneho servisu, v 

postavení splnomocnených zástupcov, s adresou na doručovanie v Bruseli, Právny servis, 

Greffe contentieux, BERL 1/169, 200, rue de la Loi, 1049 Brusel, ktorí súhlasia s tým, aby im 

boli prostredníctvom aplikácie e-Curia doručované všetky procesné písomnosti 

 

vo veci C-810/18, 

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, podaný rozhodnutím Krajského súdu v Trnave z 3. decembra 

2018, súvisiaci s konaním: 

 

DHL Logistics (Slovakia)     - navrhovateľ 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  - odporca 

 

ktorej predmetom je výklad nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej 

a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Ref. Ares(2019)2541355 - 11/04/2019
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1. Predmetom prejednávanej veci je otázka, či prístroj, ktorý je vhodný tak na zachytávanie 

statických fotografických snímok, ako aj videozáznamu, sa má za účely cla považovať za 

digitálny fotoaparát alebo za digitálnu videokameru.  

2. Komisia vo vyššie uvedenej veci predkladá Súdnemu dvoru nasledovné písomné 

pripomienky. 

I. SKUTKOVÝ STAV A KONANIE 
 
3. Predmetom prejednávanej veci sú výrobky s dizajnom digitálneho kamkordéru 

(videokamery), ktoré majú schopnosť zaznamenať približne 42 minút videozáznamu 

v rozlíšení 720 x 576 pixelov, a funkciu zoom pre videozáznam. Predmetné výrobky 

majú zároveň schopnosť zachytávať a zaznamenávať statické fotografické snímky 

v rozlíšení 1 600 x 1 200 pixelov (1,92 megapixelov). 

4. Žalobca podal 13. novembra 2012 na Colnom úrade Trnava 35 žiadostí o vrátenie 

dovozného cla vymeraného rozhodnutiami v colnom konaní. Predmetné clo bolo 

vymerané za tovar označený v písomnom colnom vyhlásení ako digitálne videokamery, 

označený kódom tovaru 8525 80 91 00 podpoložky kombinovanej nomenklatúry 

Spoločného colného sadzobníka. Z tohto dôvodu bolo vymerané clo vo výške 4,9 %. 

Žalobca však mal za to, že predmetný tovar mal byť zaradený do podpoložky 

kombinovanej nomenklatúry 8525 80 30 00 ako digitálne fotoaparáty, s nulovou sadzbou 

dovozného cla. 

5. Colný úrad rozhodnutiami vydanými medzi 23. novembrom 2016 a 5. decembrom 2016 

všetky žiadosti zamietol. Proti týmto rozhodnutiam podal žalobca v zákonnej lehote 

odvolanie, ktoré však žalovaný konajúci ako druhostupňový správny orgán zamietol. 

6. Krajský súd v Trnave, ktorý vo veci rozhoduje ako správny súd, dospel k záveru, že pre 

rozhodnutie veci je potrebný výklad práva Únie. Preto rozhodol o prerušení konania 

a predložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru. 
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II. PREJUDICIÁLNA OTÁZKA 

7. Krajský súd v Trnave predložil Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku: 

„Má sa podpoložka kombinovanej nomenklatúry 8525 80 91 uvedená v prílohe I 
nariadenia Rady (EHS) č. 2658/871 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre 
a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení vysvetliviek publikovaných podľa tohto 
nariadenia v roku 20112 (oznámenie Komisie 2011/C 137/01) vykladať v tom zmysle, že 
tovar - digitálne videokamery (o aké ide v danej veci) - môže byť do nej zaradený aj 
vtedy, ak je schopný zachytiť a zaznamenať videosekvencie len v kvalite rozlíšenia, ktoré 
je nižšie ako 800 x 600 pixelov, konkrétne v kvalite 720 x 576 pixelov, keď ďalšia funkcia 
tohto tovaru - zachytávanie a záznam statických snímok - je obmedzená kvalitou 
rozlíšenia statických snímok v rozsahu 1600 x 1200 pixelov (1,92 megapixela)?“ 

 

III. PRÁVNY STAV 
 
8. Rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994, týkajúcim sa uzavretia dohôd v 

mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku 

ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)1 sa 

v mene Európskeho spoločenstva prijala dohoda o zriadení Svetovej obchodnej 

organizácie, ktorej súčasťou je aj Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT), ako aj 

Dohovor o interpretácii článku II:1 b) všeobecnej dohody o clách a obchode 1994. 

9. Dňa 13. decembra 1996 na prvej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v 

Singapure bola prijatá Ministerská deklarácia o obchode s výrobkami informačných 

technológií. Na základe bola uzatvorená Dohoda o obchode s výrobkami informačných 

technológií, ktorú, spolu s oznámením o jej uplatňovaní, schválila Rada rozhodnutím 

Rady 97/359/ES2. V zmysle článku 1 Dohody, obchodný režim každej zmluvnej strany 

sa bude vyvíjať tak, aby sa zlepšil prístup na trh pre výrobky informačných technológií. 

V zmysle článku 2 Dohody, každá strana sa zaviazala zapísať a zrušiť clá a ostatné clá a 

poplatky v zmysle článku II:1 b) GATT ohľadne určitých výrobkov, medzi ktoré patria 

aj „digitálne fotografické video kamery“ („digital still image video cameras“).  

10. Kombinovaná nomenklatúra (KN) bola zavedená nariadením č. 2658/87. KN je založená 

na Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania 

tovaru (ďalej len „HS“), uzatvorenom v Bruseli 14. júna 1983, a prijatým spolu s 

                                                 
1  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1. 
2  Rozhodnutie Rady z 24. marca 1997 o odstránení ciel na výrobky informačných technológií 
(Ú. v. ES L 155, 12.6.1997, s. 1). 
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protokolom o jeho zmene a doplnkoch z 24. júna 1986 v mene Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 87/369/EHS zo 7. apríla 19873. KN 

preberá položky a podpoložky HS zložené zo šiestich čísel HS. Iba siedme a ôsme číslo 

tvoria vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry. 

11. Dovozy, ktoré sú predmetom prejednávanej veci sa uskutočnili v rokoch 2009-2012. KN 

bola v tom čase vykonávaná v súlade s nariadeniami Komisie (ES) č. 1031/20084, 

948/20095, 861/20106 a 1006/20117. 

12. Zatriedenie tovaru sa riadi všeobecnými pravidlami na interpretáciu kombinovanej 

nomenklatúry (VPI), ktoré sú uvedené v prvej časti, oddiel 1, časť A. Tieto pravidlá 

okrem iného stanovujú: 

“1.Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa 
zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo 
kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich 
ustanovení. 

... 
 
6.Na právne účely sa zatriedenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia 

týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutandis podľa 
vyššie uvedených pravidiel pod podmienkou, že porovnateľné sú len podpoložky 
rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a 
kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.” 

 
13. V prejednávanej veci sa uvádzajú dve podpoložky v rámci položky 8525 ako možné pre 

zatriedenie tovaru, ktorý je predmetom prejednávanej veci: podpoložka 8525 80 30 

(digitálne fotoaparáty) a podpoložka 8525 80 91 (kamkordéry). 

14. Trieda XVI KN nesie názov „stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické 

zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na 

                                                 
3  Ú. v. ES L 198, 1987, s. 1. 
4  Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k 
nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. 
EÚ L 291, 31.10.2008, s. 1). 
5  Nariadenie Komisie (ES) č. 948/2009 z  30. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k 
nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. 
EÚ L 287, 31.10.2009, s. 1). 
6  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 861/2010 z  5. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k 
nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. 
EÚ L 284, 29.10.2010, s. 1). 
7  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z  27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k 
nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. 
EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1). 
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záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, a časti, súčasti a príslušenstvo 

takéhoto tovaru“. 

15. Poznámka č. 3 k triede XVI znie nasledovne: 

 „Ak kontext nevyžaduje inak, kombinované stroje pozostávajúce z dvoch alebo viacerých 
strojov, ktoré tvoria spolu jeden celok, ako aj ostatné stroje, ktoré sú svojou konštrukciou 
určené na dve alebo viac doplňujúcich alebo alternatívnych funkcií, sa majú zatriediť 
podľa stroja, ktorý vykonáva hlavnú funkciu.“ 

16. Trieda XVI KN obsahuje kapitolu 85, ktorá nesie názov „elektrické stroje, prístroje a 

zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na 

záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto 

prístrojov“. V rámci tejto kapitoly položka 8525 zahŕňa „vysielacie prístroje na 

rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo 

záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry.  

17. V relevantnom čase mala položka 8525 túto štruktúru: 

8525 50 00 –  Vysielacie prístroje 

8525 60 00 –  Vysielacie prístroje so zabudovaným prijímacím zariadením 

8525 80 –  Televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry 

  – –  Televízne kamery 

8525 80 11 – – –  S tromi alebo viacerými snímacími elektrónkami 

8525 80 19 – – –  Ostatné 

8525 80 30 – –  Digitálne fotoaparáty 

  – –  Kamkordéry 

8525 80 91 – – –  Iba na záznam obrazu a zvuku, snímaných televíznou kamerou 

8525 80 99 – – –  Ostatné 
 

18. Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie v relevantnom čase8 

uvádzali okrem iného: 

 „8525 80 30 Digitálne fotoaparáty  

                                                 
8  Ú. v. EÚ C 137, 6.5.2011, s. 1. 
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 Digitálne fotoaparáty tejto podpoložky môžu vždy zaznamenávať statickú snímku buď na 
internú pamäť, alebo na vymeniteľný nosič záznamov. 

 Väčšina fotoaparátov tejto podpoložky má dizajn tradičných fotoaparátov a nemá 
polohovateľný hľadáčik. 

 Tieto fotoaparáty môžu mať tiež funkciu na záznam videosekvencií. 

 Fotoaparáty zostávajú zatriedené do tejto podpoložky, pokiaľ nie sú schopné pri využití 
maximálnej kapacity pamäte zaznamenať 23 snímok za sekundu (alebo viac) pri 
minimálne 30-tich minutách neprerušovanej videosekvencie v kvalite rozlíšenia 800 × 
600 pixelov (alebo viac). 

 V porovnaní s kamkordérmi (videokamery so záznamom obrazu a zvuku) v podpoložkách 
8525 80 91 a 8525 80 99 mnoho digitálnych fotoaparátov (ak fungujú ako videokamery) 
nemá funkciu optického zoomu pri videozázname. Nezávisle od kapacity pamäti, niektoré 
fotoaparáty po určitom čase automaticky ukončia videozáznam. 

 ... 

 8525 80 91 a 8525 80 99 Kamkordéry  

 Kamkordéry týchto podpoložiek majú vždy funkciu zaznamenávať videosekvencie buď na 
internú pamäť, alebo na vymeniteľné pamäťové médium. 

 Všeobecne majú digitálne kamkordéry týchto podpoložiek iný dizajn ako digitálne 
fotoaparáty podpoložky 8525 80 30. Často majú polohovateľný hľadáčik a sú 
predkladané spolu s diaľkovým ovládaním. Vždy disponujú funkciou optického zoomu 
pre videozáznam. 

 Tieto kamkordéry môžu mať tiež funkciu na zaznamenávanie statického snímku. 

 Digitálne fotoaparáty sú vylúčené z týchto podpoložiek, ak nemajú schopnosť pri využití 
maximálnej kapacity pamäte zaznamenať 23 snímok za sekundu (alebo viac) pri 
minimálne 30-tich minutách neprerušovanej videosekvencie v kvalite rozlíšenia 800 × 
600 pixelov (alebo viac). 

 ... 

 8525 80 99 Ostatné  

 Do tejto podpoložky patria videokamery (tzv. kamkordéry) na zaznamenávanie nielen 
obrazu a zvuku, ktorý sníma kamera, ale takisto signálov z vonkajších zdrojov, napr. 
DVD prehrávačov, strojov na automatické spracovanie údajov alebo televíznych 
prijímačov. Takto zaznamenané obrazy sa môžu reprodukovať prostredníctvom 
externého televízneho prijímača alebo monitora. 

 Do tejto podpoložky tiež patria „kamkordéry“, v ktorých sa video vstup blokuje krytom 
alebo iným spôsobom, alebo v ktorých môže byť video prepojenie následne aktivované 
cez videoprívod pomocou softvéru. Tento prístroj je však prispôsobený na 
zaznamenávanie televíznych programov, alebo ostatných externých signálov. 
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 „Kamkordéry“, pri ktorých sa môžu zaznamenať iba obrazy snímané kamerou a tieto 
obrazy je možné reprodukovať prostredníctvom externého televízneho prijímača alebo 
monitora, patria do podpoložky 8525 80 91.“ 

19. Body 3 a 4 prílohy k Nariadenia Komisie (ES) č. 1231/2007 z  19. októbra 2007, 

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry9 

stanovujú: 

3.Fotoaparát na zachytávanie a 
zaznamenávanie snímok na interné 
pamäťové zariadenie s kapacitou 
22 MB alebo na pamäťovú kartu s 
maximálnou kapacitou 1 GB. 

Fotoaparát je vybavený senzorom 
CCD s rozlíšením 6 megapixelov a 
LCD monitorom s tekutými 
kryštálmi s uhlopriečkou 6,35 cm 
(2,5 palca), ktorý možno použiť ako 
displej pri zachytávaní snímok 
alebo ako obrazovku predtým 
zaznamenaných snímok. 

Najvyššie rozlíšenie statických 
snímok je 3 680 × 2 760 pixelov. 

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a 
pamäťovej karty s kapacitou 1 GB 
môže zaznamenať približne 290 
statických snímok. Pri použití 
rozlíšenia 640 × 480 pixelov a 
pamäťovej karty s kapacitou 1 GB 
môže zaznamenať približne 7 550 
statických snímok. 

Najvyššie rozlíšenie videozáznamu 
je 640 × 480 pixelov. 

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a 
pamäťovej karty s kapacitou 1 GB 
môže zaznamenať približne 11 
minút dlhý videozáznam s 30 
snímkami za sekundu. 

Fotoaparát vo funkcii videokamery 

8525 80 30 Zatriedenie je určené 
všeobecnými pravidlami 1 a 6 
pre interpretáciu kombinovanej 
nomenklatúry, poznámkou 3 k 
triede XVI a znením číselných 
kódov KN 8525, 8525 80 a 
8525 80 30. 

Fotoaparát nemožno zatriediť do 
podpoložiek 8525 80 11 alebo 
8525 80 19 ako televíznu 
kameru, pretože umožňuje 
záznam statických snímok a 
videosekvencií. 

Výrobok dokáže zachytávať a 
zaznamenávať statické snímky 
vysokej kvality. 

Výrobok však dokáže zachytiť a 
zaznamenať videosekvencie len 
v kvalite rozlíšenia nižšej ako 
800 × 600 pixelov a nemá 
funkciu zoom pri videozázname. 
(Pozri Vysvetlivky KN k 
podpoložke 8525 80 30). 

V zmysle poznámky 3 k triede 
XVI hlavnou funkciou výrobku 
je zachytávanie a záznam 
statických snímok, preto sa 
výrobok zatrieďuje ako digitálny 
fotoaparát do podpoložky 
8525 80 30. 

                                                 
9  Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 3. 



 8

nemá funkciu zoom pre 
videozáznam. 

 

4.Digitálny fotoaparát na 
zachytávanie a zaznamenávanie 
snímok na pamäťovú kartu s 
maximálnou kapacitou 1 GB. 

Fotoaparát je vybavený senzorom 
CCD s rozlíšením 6 megapixelov a 
LCD polohovateľným hľadáčikom 
s uhlopriečkou 5,08 cm (2,0 palca), 
ktorý možno použiť ako hľadáčik 
pri zachytávaní snímok alebo ako 
obrazovku predtým zaznamenaných 
snímok. 

Najvyššie rozlíšenie statických 
snímok je 3 680 × 2 760 pixelov. 

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a 
pamäťovej karty s kapacitou 1 GB 
môže zaznamenať 300 statických 
snímok. Pri použití rozlíšenia 
640 × 480 pixelov a pamäťovej 
karty s kapacitou 1 GB môže 
zaznamenať približne 7 750 
statických snímok. 

Najvyššie rozlíšenie videozáznamu 
je 640 × 480 pixelov. 

Pri použití najvyššieho rozlíšenia a 
pamäťovej karty s kapacitou 1 GB 
môže zaznamenať približne 42 
minút dlhý videozáznam s 30 
snímkami za sekundu. 

Fotoaparát vo funkcii videokamery 
má funkciu zoom pre videozáznam. 

 

8525 80 30 Zatriedenie je určené 
všeobecnými pravidlami 1 a 6 
pre interpretáciu kombinovanej 
nomenklatúry, poznámkou 3 k 
triede XVI a znením číselných 
kódov KN 8525, 8525 80 a 
8525 80 30. 

Fotoaparát nemožno zatriediť do 
podpoložiek 8525 80 11 alebo 
8525 80 19 ako televíznu 
kameru, pretože umožňuje 
záznam statických snímok a 
videosekvencií. 

Výrobok dokáže zachytávať a 
zaznamenávať značný počet 
statických snímok vysokej 
kvality. 

Napriek tomu, že má výrobok 
dizajn videokamery 
(kamkordéru), má funkciu zoom 
pre videozáznam a môže 
zaznamenať približne 42 minút 
videozáznamu pri rozlíšení 
640 × 480 pixelov, záznam 
videosekvencií ostáva 
druhoradou funkciou, pretože 
výrobok môže zachytiť a 
zaznamenať videosekvencie len 
v kvalite rozlíšenia, ktoré je 
nižšie ako 800 × 600 pixelov. 
(Pozri Vysvetlivky KN k 
podpoložke 8525 80 30). 

V zmysle poznámky 3 k triede 
XVI hlavnou funkciou výrobku 
je zachytávanie a záznam 
statických snímok, preto sa 
fotoaparát zatrieďuje ako 
digitálny fotoaparát do 
podpoložky 8525 80 30. 
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IV. PRIPOMIENKY K PREJUDICIÁLNEJ OTÁZKE 
 
20. Svojou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či tovar, ktorý je 

predmetom prejednávanej veci sa môže zatriediť do podpoložky 8525 80 91 KN. 

21. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v záujme právnej istoty a uľahčenia 

kontrol treba rozhodujúce kritérium na colné zatriedenie tovarov hľadať vo všeobecnosti 

v ich objektívnych znakoch a vlastnostiach, ako sú definované v znení položky KN a v 

poznámkach k triedam alebo ku kapitolám.10 

22. V tomto ohľade treba pripomenúť, že keď je Súdnemu dvoru podaný návrh na 

rozhodnutie v prejudiciálnom konaní v oblasti colného zatriedenia, jeho funkcia spočíva 

skôr v tom, že vnútroštátnemu súdu objasní kritériá, ktorých uplatnenie umožní 

vnútroštátnemu súdu správne zatriediť predmetné tovary do KN, než v tom, že toto 

zatriedenie vykoná skôr, o to predovšetkým preto, lebo nedisponuje nevyhnutne 

všetkými podkladmi potrebnými v tomto smere. Vnútroštátny súd sa zdá v každom 

prípade viac príslušný pre vykonanie zaradenia. Súdny dvor však v duchu spolupráce 

medzi vnútroštátnymi súdmi a ním s cieľom dať užitočnú odpoveď môže vnútroštátnemu 

súdu poskytnúť všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné.11 

23. Takisto podľa ustálenej judikatúry vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre 

vypracované Komisiou a vysvetlivky k HS, ktoré prijala SCO, významným spôsobom 

prispievajú k výkladu dosahu rozličných colných položiek, nie sú však právne záväzné.   

Obsah týchto vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre nenahrádza vysvetlivky k HS, 

ale majú byť považované za vysvetlivky, ktoré dopĺňajú uvedené vysvetlivky k HS.12 

24. Účel použitia výrobku môže súčasne predstavovať objektívne kritérium zatriedenia, 

pretože je obsiahnuté v danom tovare, čo možno posúdiť na základe jeho objektívnych 

znakov a vlastností.13 

                                                 
10  Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora vo veci C-51/16, Stryker EMEA Supply Chain Services 
(EU:C:2017:298), bod 39, ako aj tam citovanú judikatúru. 
11  Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora vo veci C-370/08, DATA I/O (EU:C:2010:284), bod 24, ako 
aj tam citovanú judikatúru. 
12  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-376/07, Kamino International (EU:C:2009:105), body 47 
a 48, ako aj tam citovanú judikatúru. 
13  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-183/06, Ruma (EU:C:2007:110), bod 36, ako aj tam citovanú 
judikatúru. 
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25. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, ak sa nariadenie o zatriedení priamo 

neuplatňuje na tovary, ktoré nie sú rovnaké, ale iba podobné tovaru, ktorý je predmetom 

tohto nariadenia, toto nariadenie sa na takéto tovary uplatňuje analogicky. Analogické 

uplatnenie nariadenia o zatriedení, na tovary, ktoré sú podobné tovarom uvedeným v 

tomto nariadení, podporuje koherentný výklad KN, ako aj rovnosť zaobchádzania s 

hospodárskymi subjektmi.14 V takomto prípade je ale ešte potrebné, aby výrobky boli 

dostatočne podobné.15 Pri analogickom uplatňovaní nariadenia je okrem toho potrebné 

zohľadniť aj jeho odôvodnenie.16 

26. Pre zodpovedanie prejudiciálnej otázky je podľa názoru Komisie najprv potrebné 

skúmať nariadenie č. 1231/2007, keďže toto nariadenie sa okrem iného týka colného 

zatriedenia digitálnych fotoaparátov. 

27. V tomto smere sa javí, že tovar, ktorý je predmetom prejednávanej veci nie je identický 

ani tovaru opísanému v bode 3, ani tovaru opísanému v bode 4 uvedeného nariadenia. 

28. Digitálne fotoaparáty uvedené v bode 4 nariadenia č. 1231/2007 síce má schopnosť 

zaznamenať 42 minút dlhý videozáznam s 30 snímkami za sekundu a má aj funkciu 

zoom pre videozáznam. Existujú však aj technické rozdiely.  

29. Po prvé, kým digitálne fotoaparáty v zmysle bodov 3 a 4 prílohy k uvedenému 

nariadeniu zaznamenávajú statické fotografie vysokej kvality, s rozlíšením 3 680 x 2 760 

pixelov, tovar, ktorý je predmetom prejednávanej veci má oveľa nižšie statické 

rozlíšenie: 1 600 x 1 200 pixelov (niektoré modely dokonca iba 800 x 600 pixelov).  

30. Po druhé, digitálne fotoaparáty uvedené v bodoch 3 a 4 prílohy k nariadeniu č. 

1231/2007 majú schopnosť zaznamenávať video v maximálnom rozlíšení 640 x 480 

pixelov, čo je výrazne menej, ako rozlíšenie kamkordérov tvoriacich predmet 

prejednávanej veci - 720 x 576 pixelov, čo je bližšie k hodnote uvádzanej v KN pre 

videokamery (800 x 600 pixelov). 

                                                 
14  Pozri rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-435/15 a C-666/15, GROFA (EU:C:2017:232), 
bod 37, ako aj tam citovanú judikatúru. 
15  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-376/07, Kamino International (EU:C:2009:105), bod 67. 
16  Pozri rozsudky Súdneho dvora vo veci C-14/05, Anagram International (EU:C:2006:465), bod 34 a vo 
veci C-547/13, Oliver Medical (EU:C:2015:139), bod 58. 
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31. Po tretie, kým digitálne fotoaparáty uvedené v bodoch 3 a 4 prílohy k nariadeniu č. 

1231/2007 majú zachytávajú videozáznam rýchlosťou 30 snímok za minútu, kamkordéry 

tvoriace predmet prejednávanej veci dosahujú rýchlosť 50 snímok za minútu. 

32. Komisia sa na základe týchto technických rozdielov domnieva, že nie je možné 

analogicky uplatniť nariadenie č. 1231/2007 na kamkordéry tvoriace predmet 

prejednávanej veci. Zdá sa totiž, že hlavným účelom digitálnych fotoaparátov uvedených 

v bodoch 3 a 4 prílohy k nariadeniu č. 1231/2007 je zachytávanie statických snímok. 

33. Keďže v prejednávanej veci nie je možné uplatniť nariadenie č. 1231/2007, je potrebné 

zatriediť kamkordéry tvoriace predmet prejednávanej veci podľa vysvetliviek ku 

kombinovanej nomenklatúre. 

34. V zmysle podpoložiek KN 8525 80 30 a 8525 80 91 platných v čase dovozu 

v prejednávanej veci bola kvalita videozáznamu jedným z vlastnosti tovaru, na základe 

ktorého sa navzájom odlišovali digitálne fotoaparáty a kamkordéry. Príslušné 

vysvetlivky ku KN uvádzali presné parametre kvality záznamu – rozlíšenie 800 x 600 

pixelov. 

35. Podľa názoru Komisie však skutočnosť, že určitý tovar nespĺňa parameter kvality 

záznamu v zmysle vysvetliviek ku KN neznamená, že sa má automaticky zatriediť ako 

digitálny fotoaparát. Súdny dvor totiž rozhodol, že vysvetlivky vypracované Komisiou v 

súvislosti s KN a SCO v súvislosti s HS prispievajú významným spôsobom k výkladu 

rozsahu rozličných colných položiek, ale nie sú právne záväzné.17 

36. Preto je podľa názoru Komisie potrebné zohľadniť ostatné objektívne vlastnosti tovaru 

vo svetle VPI a poznámok k triede XVI.  

37. Je pritom potrebné zohľadniť aj poznámku č. 3 k triede XVI KN, v zmysle ktorej 

kombinované stroje pozostávajúce z dvoch alebo viacerých strojov, ktoré tvoria spolu 

jeden celok, ako aj ostatné stroje, ktoré sú svojou konštrukciou určené na dve alebo viac 

doplňujúcich alebo alternatívnych funkcií, sa majú zatriediť podľa stroja, ktorý vykonáva 

                                                 
17  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-124/15, Salutas Pharma (EU:C:2016:87), bod 31, ako aj tam 
citovanú judikatúru. 
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hlavnú funkciu. Hoci KN v relevantnom čase neodkazovala výslovne na túto 

poznámku,18 táto zostáva platná a relevantná pre zatriedenie predmetného tovaru.19 

38. Podľa dostupných technických informácií sa zdá, že hlavou funkciou tovaru, ktorý je 

predmetom prejednávanej veci je zachytávanie videozáznamu. Vyplýva to z relatívne 

vysokej kvality videozáznamu, ktorého rozlíšenie, ako aj rýchlosť zachytávania – počet 

snímok za sekundu – zodpovedá kvalite štandardného DVD disku. Na druhej strane, 

kvalita statických snímok je relatívne nízka. 

39. Okrem toho, na základe komerčných informácií týkajúcich sa modelu Samsung SMX-

F34 ide o kameru, ktorej cieľovou skupinou boli predovšetkým osoby vyhotovujúce 

videozáznamy s cieľom ich publikácii na stránke YouTube.20 Ďalšie technické vlastnosti 

tovaru, akými je tvar, a vyklápací hľadáčik dávajú tovaru výzor skôr videokamery 

(kamkordéru) ako digitálneho fotoaparátu. 

40. Vnútroštátny súd v bode 16 svojho uznesenia odkazuje na niekoľko záväzných 

informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovarov (ZIN) vydaných v iných členských 

štátoch Únie ohľadne podobných tovarov, ako sú predmetom prejedávanej veci. Okrem 

jedného prípadu bol tovar zatriedený do podpoložky 8525 80 30. 

41. Ide o ZIN, ktorých platnosť skončila v období rokov 2014-2017. V tomto smere je 

potrebné podotknúť, že v tomto období už bolo platné vykonávacie nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 458/2014 z  29. apríla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej 

nomenklatúry21, ktoré sa týkalo zatriedenia do KN kamkordérov, o aké ide 

v prejednávanej veci. 

42. Komisia na základe dostupných informácií nemôže potvrdiť, že ZIN uvádzané 

vnútroštátnym súdom sa týkajú totožného tovaru, ako je tovar v prejednávanej veci. 

Konkrétne, zdá sa že všetky ZIN vydané Holandskom a niektoré ZIN vydané Spojeným 

kráľovstvom sa týkajú kamkordérov s nižším rozlíšením videozáznamu (720 x 480 

pixelov) a/alebo nižším počtom snímok za sekundu. V prípade niektorých ZIN vydaných 

                                                 
18  Odkaz na túto poznámku pri podpoložkách 8525 80 30 a 8525 80 91 bol doplnený do vysvetliviek ku 
KN v roku 2016 (Ú. v. EÚ 2016, C 214, s. 9). 
19  Pozri uznesenie Súdneho dvora vo veci C-193/10, KMB Europe (EU:C:2010:763), body 23 až 25. 
20  Pozri internetovú stránku https://www.01net.com/tests/samsung-smx-f34-fiche-technique-11141.html. 
21  Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 39. 
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Francúzskom nie je možné spoľahlivo určiť hlavnú funkciu tovaru, keďže nie je uvedené 

rozlíšenie statických snímok a/alebo rýchlosť zaznamenávania videozáznamu. 

V. ZÁVER 

43. So zreteľom na to, čo bolo uvedené vyššie, Komisia navrhuje, aby Súdny dvor poskytol 

na predložené prejudiciálne otázky nasledujúcu odpoveď: 

Položka 8525 kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka, 
uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a 
štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, sa má vykladať vo 
svetle poznámky č. 3 k triede XVI kombinovanej nomenklatúry v tom zmysle, že do 
podpoložky 8525 80 91 KN patria kamkordéry, ktoré síce zachytávajú videozáznam 
v rozšírení nižšom, ako 800 x 600 pixelov, konkrétne 720 x 576 pixelov, ale ich 
ďalšia funkcia pozostávajúca zo zachytávania statických obrazov je obmedzená na 
rozlíšenie 1 600 x 1 200 pixelov. 
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