PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1:

V zozname sú stanovené podmienky požadované pre všetky výrobky, ktoré sa majú považovať za
dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 6 .
Poznámka 2:

2.1. V prvých dvoch stĺpcoch v zozname sa uvádza opis získaného výrobku. V prvom stĺpci sa
uvádza číslo položky alebo číslo kapitoly použité v harmonizovanom systéme a v druhom
stĺpci sa uvádza opis tovaru použitý v tomto systéme, zodpovedajúci danej položke alebo
kapitole. Pravidlo pre každý zápis do prvých dvoch stĺpcov je uvedené v stĺpci 3 alebo 4. Ak
je v niektorých prípadoch pred zápisom v prvom stĺpci uvedené „ex“, znamená to, že pravidlá
v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatňujú len na tú časť položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.
2.2. Ak je niekoľko čísiel položiek v stĺpci 1 zoskupených spolu alebo je uvedené číslo kapitoly a
opis výrobkov je preto v stĺpci 2 udaný všeobecne, priľahlé pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa
vzťahujú na všetky výrobky, ktoré sú na základe harmonizovaného systému zatriedené v
položkách tejto kapitoly alebo v ktorýchkoľvek položkách zoskupených v stĺpci 1.
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2.3. Ak sa v zozname rôzne pravidlá uplatňujú na rôzne výrobky v rámci položky, každá zarážka
obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v priľahlom stĺpci 3
alebo 4.

2.4. Ak je pre zápis do prvých dvoch stĺpcov uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj 4, vývozca si môže
alternatívne zvoliť buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v
stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo pôvodu, uplatňuje sa pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:
3.1. Ustanovenia článku 6 týkajúce sa výrobkov, ktoré nadobudli štatút pôvodu a používajú sa na
výrobu ďalších výrobkov, platia bez ohľadu na to, či tento štatút sa získal vnútri závodu, kde
sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode v zmluvnej strane.

Príklad:

Motor položky 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré
sa mohli použiť, nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, sa vyrába z „ostatnej legovanej
ocele hrubo opracovanej kovaním“ položky ex 7224.
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Ak tento výkovok bol vykovaný v Spoločenstve z nepôvodného ingotu, nadobudol štatút
pôvodu na základe požiadavky na položku ex 7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora sa
kovanie potom môže počítať ako kovanie s pôvodom bez ohľadu na to, či bolo vyrobené v
tom istom podniku alebo v inom podniku v Spoločenstve. Hodnota nepôvodného ingotu sa
teda neberie do úvahy pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálne požadované opracovanie alebo spracovanie,
pričom z vykonania väčšieho opracovania alebo spracovania taktiež vyplýva štatút pôvodu; na
druhej strane z vykonania menšieho opracovania alebo spracovania nemôže vyplynúť štatút
pôvodu. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby môže byť použitý
nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršom štádiu výroby je povolené a
použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

3.3. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak je v pravidle použitý výraz „Výroba
z materiálov akejkoľvek položky“, možno použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek)
položky(-iek) (aj materiály s takým istým opisom a položkou ako výrobok), avšak s výhradou
akýchkoľvek osobitných obmedzení, ktoré môžu byť uvedené v pravidle.

Výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky ...“
alebo „Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov tej istej položky
ako výrobok“ však znamená, že sa môžu použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek)
položky(-iek), okrem tých, ktoré majú v stĺpci 2 v zozname taký istý opis ako výrobok.
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3.4. Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného
materiálu, znamená to, že môže byť použitý jeden alebo viaceré materiály. Nevyžaduje sa,
aby boli použité všetky.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa môžu použiť prírodné vlákna a
že spomedzi ostatných materiálov sa môžu použiť aj chemické materiály. Toto neznamená, že
sa musia použiť oboje; je možné použiť jedno alebo druhé, alebo oboje.

3.5. Ak sa v pravidle v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto
podmienka obvykle nebráni použitiu ostatných materiálov, ktoré pre svoju vlastnú povahu
nemôžu byť v súlade s pravidlom. (Pozri takisto ďalej uvedenú poznámku 6.2 vo vzťahu k
textíliám).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré osobitne vylučuje použitie obilnín a
ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemikálií a iných prísad, ktoré nie sú
výrobkami z obilnín.

Neplatí to však pre výrobky, ktoré môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej povahy v
skoršom štádiu výroby, hoci nemôžu byť vyrobené z určitých materiálov uvedených v
zozname.
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Príklad:

Ak je v prípade odevného výrobku z kapitoly ex 62, vyrobeného z netkaných materiálov,
povolené len použitie nepôvodnej priadze pre túto triedu tovaru, nie je možné začať od
netkaného odevu - aj keď netkané odevy nemôžu byť spravidla vyrobené z priadze. V
takýchto prípadoch by bol začiatočný materiál obvykle v štádiu pred priadzou, t. j. v štádiu
tkaniny.

3.6. Ak sú v pravidle v zozname uvedené dva percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu
nepôvodných materiálov, ktoré môžu byť použité, tieto percentuálne podiely sa nesmú sčítať.
Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie
nikdy presiahnuť vyšší uvedený percentuálny podiel. Okrem toho sa nesmú presiahnuť ani
jednotlivé percentuálne podiely v súvislosti s konkrétnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1. Pojem „prírodné vlákna“ je použitý v zozname pre iné vlákna ako umelé alebo syntetické
vlákna. Obmedzuje sa na štádia pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak,
zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spriadané.
4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj
vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna
položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.
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4.3. Pojmy „textilná buničina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sú použité
v zozname na opis materiálov, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť
použité na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4. Pod pojmom „umelo vyrobené strižné vlákna“, používanom v zozname, sa rozumie kábel zo
syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Ak je pre určitý výrobok v zozname uvedený odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v
stĺpci 3 sa neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto
výrobku, a ktoré spolu predstavujú 10 % alebo menej celkovej hmotnosti všetkých použitých
základných textilných materiálov. (Pozri takisto ďalej uvedené poznámky 5.3 a 5.4).
5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa však môže uplatniť len na zmiešané výrobky, ktoré
boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

-

hodváb,

-

vlna,

-

hrubé chlpy zvierat,
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-

jemné chlpy zvierat,

-

vlásie,

-

bavlna,

-

materiály na výrobu papiera a papier,

-

ľan,

-

pravé konope,

-

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

-

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

-

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

-

syntetické vlákna,

-

umelé vlákna,

-

vodivé vlákna,
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-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polypropylénu,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polyesteru,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polyamidu,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polyimidu,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z poly(fenylénsulfidu),

-

syntetické umelo vyrobené strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

-

ostatné syntetické umelo vyrobené strižné vlákna,

-

umelé strižné vlákna z viskózy,

-

ostatné umelé strižné vlákna,
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-

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyéteru, tiež spriadanými,

-

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež spriadanými,

-

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza), obsahujúce pásik, ktorého jadro
pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým
práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo
farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu,

-

ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205, vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných
vlákien položky 5506, je zmiešanou priadzou. Nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nie
sú v súlade s pravidlami pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo
textilnej buničiny), sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti
priadze.
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Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112, vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze
zo strižných vlákien položky 5509, je zmiešanou tkaninou. Z toho vyplýva, že sa môže použiť
syntetická priadza, ktorá nie je v súlade s pravidlami pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z
chemických materiálov alebo textilnej buničiny) alebo vlnená priadza, ktorá nie je v súlade s
pravidlami pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných
ani inak nepripravených na pradenie) alebo ich kombinácia, ak ich celková hmotnosť
nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textilná tkanina položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z
bavlnenej tkaniny položky 5210, je jediným zmiešaným výrobkom, ak bavlnená tkanina
samotná je zmiešanou látkou, vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných
položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a
syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné
základné textilné materiály a všívaná textilná tkanina je teda zmiešaným výrobkom.
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5.3. V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu segmentovaného s
pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradenými“ je pre túto priadzu tolerancia 20 %.

5.4. V prípade výrobkov obsahujúcich „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z
plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm,
laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického
filmu“, je pre tento pásik tolerancia 30 %.

Poznámka 6:

6.1. Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou
podšívok a medzipodšívok), ktoré nie sú v súlade s pravidlom uvedeným v zozname v stĺpci 3
pre príslušný konfekčný výrobok za predpokladu, že sú zaradené pod inou položkou ako
položka pre tento výrobok a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50
až 63, sa môžu voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú
textílie.
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Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitú textilnú položku (napr. nohavice) sa musí
použiť priadza, nebráni to použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie
sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď
zipsy obyčajne obsahujú textílie.

6.3. Ak sa uplatňuje pravidlo percentuálneho podielu, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené v
kapitolách 50 až 63, sa musí zohľadniť pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných
materiálov.

Poznámka 7:

7.1. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa za „špecifické
spracovanie“ považujú:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);
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e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou,
dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou
alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou
zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

7.2. Na účely položiek 2710, 2711 a 2712, sa za „špecifické spracovanie“ považujú:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);
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e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy využívajúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou,
dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou
alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou
zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

ij)

izomerizácia.

k)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce
k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného výrobku (metóda
ASTM D 1266-59 T);

l)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710, odstraňovanie parafínov procesmi inými ako
filtrovaním;
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m)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, spracovanie pomocou vodíka, pri
tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C, s použitím katalyzátorov, iných
ako katalyzátorov určených na odsírovanie, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje
aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka
(napr. dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo
stálosť sa však nepovažuje za špecifický proces;

n)

len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710, atmosferická destilácia metódou
ASTM D 86, pri ktorej pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto
výrobkov vrátane strát;

o)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex
2710, spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p)

len vo vzťahu k ropným výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk,
rašelinový vosk, parafín obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex
2712, odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

7.3. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403, jednoduché operácie
ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie,
získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo
akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií, nemajú za následok
získanie pôvodu.
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