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Príloha k èlánku 8
S cie¾om uplatòova• ustanovenia Protokolu 7 k Stredoeurópskej dohode o vo¾nom obchode sa vykonajú tieto
dodatky:
1. ÈLÁNOK 8

V odseku 5 týkajúcom sa vydávania sprievodného osvedèenia EUR. 1 so spätnou platnos•ou sa pripája táto
slovinská verzia:
„IZDANO NAKNADNO“.
V odseku 6 týkajúcom sa vydávania duplikátu sprievodného osvedèenia EUR. 1 sa pripája tento slovinský termín:
„DVOJNIK“.
2. ÈLÁNOK 13

V odseku 5 obsahujúcom zjednodušené procedúry sa pripája táto slovinská verzia:
„Poenostavljen postopek“.
V odseku 6 týkajúcom sa LT certifikátov sa pripája tento slovinský výraz:
„LT potrdilo velja do ...“.
3. PRÍLOHA V K PROTOKOLU 7

V poznámke è. 1 vyhlásenia uvedeného v èlánku 7 ods. 1(b) a 1(c) sa spojka „a“ nahrádza èiarkou a po slovách
„Slovenská republika“ sa pripájajú tieto slová:
„a Slovinská republika“.
V poznámke è. 2 už uvedeného vyhlásenia sa spojka „a“ nahrádza èiarkou a po slovách „Slovenská republika“ sa
pripájajú tieto slová:
„a Slovinská republika“.
V nadpise odseku 2 Prílohy V k Protokolu 7 sa spojka „a“ nahrádza èiarkou a po slove „slovensky“ sa pripájajú
tieto slová: „a slovinsky“.
V odseku 2 Prílohy V k Protokolu 7 sa medzi slovenskú a anglickú verziu vkladá tento text:
„Slovinsky:
Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen èe ni drugje drugaèe navedeno, blago
izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z ........ in je po poreklu iz ......“.
4. PRÍLOHA VII K PROTOKOLU 7

Pokia¾ ide o èlánok 7 ods. 3, k ekvivalentom k jednotke úètovnej meny v Slovinskej republike sa do zoznamu
pripája:
„slovinský toliar“.
V Prílohe VII k Protokolu 7 ods. 1 sa spojka „a“ po slovách „Po¾ská republika“ nahrádza èiarkou a po slovách
„Slovenská republika“ sa vkladajú slová „Slovinská republika“. Do tabu¾ky zoznamu množstiev sa pripája tento
riadok:
„Slovinský toliar

57 000

158 000

790 000“.

5. DODATOÈNÉ USTANOVENIA POUŽÍVANÉ V OBCHODE MEDZI ÈESKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SLOVINSKOU REPUBLIKOU

A. ÈLÁNOK 1
Èeská republika, Slovenská republika a Slovinská republika uplatòujú vo vzájomnom obchode tieto princípy:
a) Materiály pochádzajúce z jednej z týchto krajín sa považujú za pôvodné v druhej krajine a nie je nutné, aby sa
podrobili dostaèujúcemu spracovaniu alebo opracovaniu, ak sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu
presahujúcemu rozsah toho, ako je uvedené v Protokole 7 èlánku 4 ods. 5.
b) Výrobky, ktoré nadobudli štatút o pôvode na základe písmena a), budú sa aj naïalej považova• za výrobky,
ktoré majú pôvod v krajine, ak tam pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov, ktoré majú pôvod
v ostatných dvoch krajinách. Ak tomu tak nie je, príslušné výrobky sa budú považova• za pochádzajúce
z krajiny, ktorej prislúcha najvyššia hodnota použitých pôvodných materiálov.
B. PRÍLOHA VIII K PROTOKOLU 7
Èeská republika, Slovenská republika a Slovinská republika neuplatòujú vo vzájomnom obchode ustanovenia
odseku 1 Prílohy VIII.

