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Protokol o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu 

 

 

ODDIEL A 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto protokolu: 

 

akvakultúra je chov vodných organizmov vrátane rýb, mäkkýšov, kôrovcov, iných vodných 

bezstavovcov a vodných rastlín, zo zdrojov, akými sú vajíčka, rybie násady, mladé rybky a larvy, 

prostredníctvom zasahovania do procesov chovu alebo rastu s cieľom podporovať produkciu, ako 

napríklad pravidelné osádzanie násad, kŕmenie alebo ochrana pred dravcami; 

 

zatriedený je označenie zatriedenia výrobku do určitej položky či podpoložky harmonizovaného 

systému; 

 

colný orgán je akýkoľvek vládny orgán, ktorý je zodpovedný podľa práva zmluvnej strany za 

správu a uplatňovanie colných predpisov, alebo v prípade EÚ, ak je to stanovené, príslušné útvary 

Európskej komisie; 

 

colná hodnota je hodnota určená v súlade s dohodou o colnej hodnote; 

 

určenie pôvodu je určenie, či sa výrobok považuje za pôvodný výrobok v súlade s týmto 

protokolom; 

 

vývozca je vývozca so sídlom na území zmluvnej strany; 
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identické pôvodné výrobky sú výrobky, ktoré sú vo všetkých ohľadoch rovnaké, a to vrátane 

fyzických vlastností, kvality a povesti, bez ohľadu na menšie rozdiely vo vzhľade, ktoré nie sú 

relevantné pre určenie pôvodu týchto výrobkov podľa tohto protokolu; 

 

dovozca je dovozca so sídlom na území zmluvnej strany; 

 

materiál je akákoľvek zložka, súčasť, časť alebo výrobok použitý pri výrobe iného výrobku; 

 

čistá hmotnosť nepôvodného materiálu je hmotnosť materiálu, ktorý sa používa pri výrobe 

výrobku bez započítania hmotnosti obalu materiálu; 

 

čistá hmotnosť výrobku je hmotnosť výrobku, ktorá nezahŕňa hmotnosť obalu. Okrem toho, ak 

výroba zahŕňa ohrev alebo sušenie, čistá hmotnosť výrobku môže byť čistá hmotnosť všetkých 

materiálov použitých pri jeho výrobe, okrem vody položky 2201 pridanej počas výroby výrobku; 

 

výrobca je osoba, ktorá vykonáva akýkoľvek druh opracovania alebo spracovania vrátane takých 

operácií, akými sú pestovanie, ťažba, chov, zber, rybolov, odchyt, lov, výroba, montáž alebo 

demontáž výrobku; 

 

výrobok je výsledok výroby, a to aj vtedy, ak sa má použiť ako materiál na výrobu iného výrobku; 

 

výroba je akýkoľvek druh opracovania alebo spracovania vrátane takých operácií, akými sú 

pestovanie, ťažba, chov, zber, rybolov, odchyt, lov, výroba, montáž alebo demontáž výrobku; 

 

prevodná hodnota alebo cena výrobku zo závodu je cena zaplatená alebo splatná výrobcovi 

výrobku v mieste, kde sa vykonala posledná výroba, a musí zahŕňať hodnotu všetkých materiálov. 

Ak nejestvuje zaplatená alebo splatná cena, alebo ak nezahŕňa hodnotu všetkých materiálov, 

prevodná hodnota alebo cena výrobku zo závodu: 
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a) musí zahŕňať hodnotu všetkých materiálov a výrobné náklady použité pri výrobe výrobku 

vypočítané v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami; a 

 

b) môže zahŕňať všeobecné výdavky a zisk výrobcu, ktorý možno vhodne priradiť k tomuto 

výrobku. 

 

Vylúčené sú akékoľvek vnútroštátne dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného 

výrobku. Ak prevodná hodnota alebo cena výrobku zo závodu zahŕňajú náklady, ktoré vznikli 

potom, ako výrobok opustil miesto výroby, ako napríklad náklady na dopravu, nakladanie, 

vykladanie, manipuláciu alebo poistenie, tieto náklady sa musia vylúčiť; a 

 

hodnota nepôvodných materiálov je colná hodnota materiálu v čase dovozu do zmluvnej strany 

určená v súlade s dohodou o určovaní colnej hodnoty. Hodnota nepôvodného materiálu musí 

zahŕňať všetky náklady vzniknuté pri preprave materiálu na miesto dovozu, ako napríklad náklady 

na dopravu, nakladanie, vykladanie, manipuláciu alebo poistenie. Ak colná hodnota nie je známa 

alebo ju nemožno zistiť, hodnota nepôvodných materiálov je prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto 

materiály v Európskej únii alebo v Kanade. 

 

 

ODDIEL B 

 

PRAVIDLÁ PÔVODU 

 

 

Článok 2 

 

Všeobecné požiadavky 

 

1. Na účely tejto dohody je výrobkom s pôvodom v zmluvnej strane, v ktorej sa uskutočnila 

posledná výroba, taký výrobok, ktorý bol na území zmluvnej strany alebo na území oboch 

zmluvných strán v súlade s článkom 3: 
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a) úplne získaný v zmysle článku 4; 

 

b) vyrobený výlučne z pôvodných materiálov; alebo 

 

c) podrobený dostatočnej výrobe v zmysle článku 5. 

 

2. S výnimkou ustanovení v článku 3 odsekoch 8 a 9 podmienky stanovené v tomto protokole 

vzťahujúce sa na získanie statusu pôvodného výrobku musia byť splnené bez prerušenia na 

území jednej alebo oboch zmluvných strán. 

 

 

Článok 3 

 

Kumulácia pôvodu 

 

1. Výrobok, ktorý pochádza z jednej zmluvnej strany, sa považuje za výrobok s pôvodom 

v druhej zmluvnej strane, ak sa používa ako materiál na výrobu výrobku v tejto druhej 

zmluvnej strane. 

 

2. Na účely určenia statusu pôvodného výrobku daného výrobku môže vývozca zohľadniť 

výrobu vykonanú na nepôvodnom materiáli v druhej zmluvnej strane. 

 

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak výroba vykonaná na výrobku neprekračuje rozsah operácií 

uvedených v článku 7 a cieľom tejto výroby, ako bolo preukázané na základe prevahy 

dôkazov, je obchádzať finančné alebo daňové právne predpisy zmluvných strán. 

 

4. Ak vývozca vyplnil vyhlásenie o pôvode výrobku uvedeného v odseku 2, vývozca musí byť 

držiteľom vyplneného a podpísaného vyhlásenia dodávateľa od dodávateľa nepôvodných 

materiálov, ktoré boli použité pri výrobe výrobku. 

 

5. Vyhlásenie dodávateľa môže byť vyhlásenie uvedené v prílohe 3 alebo rovnocenný 

dokument, ktorý obsahuje tie isté informácie dostatočne podrobne opisujúce dotknuté 

nepôvodné materiály na účely ich identifikácie. 

 



 

 

EÚ/CA/PI/sk 5 

6. Ak je vyhlásenie dodávateľa uvedené v odseku 4 v elektronickej forme, nemusí byť 

podpísané, a to za predpokladu, že dodávateľ bol uspokojivo identifikovaný colnými orgánmi 

zmluvnej strany, v ktorej bolo vyhlásenie dodávateľa vyplnené. 

 

7. Vyhlásenie dodávateľa sa týka jednotnej faktúry alebo viacerých faktúr na ten istý materiál, 

ktorý je dodaný v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov od dátumu stanoveného vo vyhlásení 

dodávateľa. 

 

8. S výhradou odseku 9, ak každá zmluvná strana podpísala dohodu o voľnom obchode s tou 

istou treťou krajinou, ako to umožňuje Dohoda o založení WTO, materiál tretej krajiny môže 

vývozca zohľadniť pri určovaní, či je výrobok pôvodným výrobkom podľa tejto dohody. 

 

9. Každá zmluvná strana uplatňuje odsek 8, len ak sú rovnocenné ustanovenia v platnosti medzi 

každou zmluvnou stranou a treťou krajinou a po dohode zmluvných strán o uplatniteľných 

podmienkach. 

 

10. Bez ohľadu na odsek 9, ak podpísala každá zmluvná strana dohodu o voľnom obchode so 

Spojenými štátmi, a po dohode zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach, každá 

zmluvná strana uplatňuje odsek 8 pri určovaní, či výrobok kapitol 2 alebo 11 položiek 1601 

až 1603, kapitoly 19 položiek 2002 alebo 2003 alebo podpoložky 3505 10 je pôvodným 

výrobkom podľa tejto dohody. 

 

 

Článok 4 

 

Úplne získané výrobky 

 

1. Za úplne získané výrobky na území zmluvnej strany sa považujú: 
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a) nerastné výrobky a iné neživé prírodné zdroje tam vyťažené alebo získané; 

 

b) zelenina, rastliny a rastlinné produkty tam zožaté alebo zozbierané; 

 

c) živé zvieratá tam narodené a chované; 

 

d) výrobky tam získané zo živých zvierat; 

 

e) výrobky zo zabitých zvierat tam narodených a chovaných; 

 

f) produkty tam vykonávaného lovu, odchytu alebo rybolovu, ale neprekračujúceho 

vonkajšie hranice pobrežných vôd zmluvnej strany; 

 

g) produkty akvakultúry tam chované; 

 

h) ryby, mäkkýše a kôrovce a iné morské živočíchy ulovené plavidlom za vonkajšími 

hranicami pobrežných vôd; 

 

i) produkty vyrobené na palube rybárskych spracovateľských lodí výlučne z produktov 

uvedených v písmene f); 

 

j) nerastné výrobky a iné neživé prírodné zdroje získané alebo vyťažené z morského dna, 

morského podložia alebo dna oceánov: 

 

i) vo výhradnej hospodárskej zóne Kanady alebo členských štátov Európskej únie, 

ako je stanovené vnútroštátnym právom a v súlade s časťou V Dohovoru 

Organizácie Spojených národov o morskom práve uzavretého v Montego Bay 

10. decembra 1982 (ďalej len „UNCLOS“); 

 

ii) v kontinentálnom šelfe Kanady alebo členských štátov Európskej únie, ako je 

stanovené vnútroštátnym právom a v súlade s časťou VI dohovoru UNCLOS; 

alebo 

 

iii) v oblasti vymedzenej v článku 1 ods. 1 dohovoru UNCLOS, 

 

zmluvnou stranou alebo osobou zmluvnej strany, a to za predpokladu, že táto zmluvná 

strana alebo osoba zmluvnej strany majú právo využívať takéto morské dno, morské 

podložie alebo dno oceánov; 
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k) suroviny získané z tam zozbieraných použitých výrobkov, a to za predpokladu, že tieto 

výrobky sú vhodné len na takéto opätovné získanie; 

 

l) súčasti získané z tam zozbieraných použitých výrobkov, a to za predpokladu, že tieto 

výrobky sú vhodné len na takéto opätovné získanie, ak súčasť je: 

 

i) zapracovaná do iného výrobku; alebo 

 

ii) ďalej vyrábaná, výsledkom čoho je výrobok s porovnateľnou alebo rovnakou 

výkonnosťou a životnosťou, ako má nový výrobok rovnakého typu; 

 

m) výrobky v každej fáze výroby, a to tam vyrobené výlučne z výrobkov uvedených 

v písmenách a) až j). 

 

2. Na účely ods. 1 písm. f) a g) sa na plavidlo alebo spracovateľskú loď uplatňujú tieto 

podmienky: 

 

a) plavidlo alebo spracovateľská loď musia: 

 

i) byť registrované v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v Kanade; 

alebo 

 

ii) byť zapísané v Kanade, ak takéto plavidlo: 

 

A) bezprostredne pred jeho zapísaním v Kanade má právo plávať pod vlajkou 

členského štátu Európskej únie a musí sa plaviť pod touto vlajkou; a 

 

B) spĺňa podmienky ods. 2 písm. b) bodu i) alebo ods. 2 písm. b) bodu ii); 

 

iii) mať právo plávať pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo Kanady 

a musia sa plaviť pod touto vlajkou; a 
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b) vo vzťahu k Európskej únii takéto plavidlo alebo spracovateľská loď musí byť: 

 

i) aspoň z 50 percent vlastnené štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej 

únie; alebo 

 

ii) vo vlastníctve spoločností, ktoré majú sídlo a hlavné miesto podnikania 

v členskom štáte Európskej únie, a sú aspoň z 50 percent vo vlastníctve členského 

štátu Európskej únie, verejných subjektov alebo štátnych príslušníkov členského 

štátu Európskej únie; alebo 

 

c) vo vzťahu ku Kanade takéto plavidlo alebo spracovateľská loď musí loviť ryby, 

mäkkýše a kôrovce a iné morské živočíchy na základe kanadskej licencie na rybolov. 

Existujú dva druhy kanadskej licencie na rybolov – kanadské komerčné licencie na 

rybolov a kanadské licencie na rybolov pre domorodcov, ktoré sa vydávajú 

organizáciám domorodého obyvateľstva. Držiteľ kanadskej licencie na rybolov musí 

byť: 

 

i) štátny príslušník Kanady; 

 

ii) podnik, v ktorom podiel zahraničných vlastníkov nepresahuje 49 percent a ktorý 

je obchodne prítomný v Kanade; 

 

iii) rybárske plavidlo, ktoré vlastní osoba uvedená v písm. i) alebo ii), ktoré je 

zaregistrované v Kanade, má právo plaviť sa pod vlajkou Kanady a musí sa plaviť 

pod jej vlajkou; alebo 

 

iv) organizácia domorodého obyvateľstva so sídlom na území Kanady. Osoba 

vykonávajúca rybolov na základe kanadskej licencie pre domorodcov musí byť 

kanadským štátnym príslušníkom. 

 

 

Článok 5 

 

Dostatočná výroba 

 

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané, považujú za dostatočne vyrobené, 

ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe 5. 
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2. Ak nepôvodný materiál je dostatočne vyrobený, výsledný výrobok sa považuje za pôvodný 

výrobok a nezohľadňuje sa nepôvodný materiál v ňom obsiahnutý, keď sa tento výrobok 

využije pri následnej výrobe ďalšieho výrobku. 

 

 

Článok 6 

 

Tolerancia 

 

1. Bez ohľadu na článok 5.1 a s výnimkou ustanovení v odseku 3, ak nepôvodné materiály 

použité pri výrobe výrobku nespĺňajú podmienky stanovené v prílohe 5, výrobok sa považuje 

za pôvodný výrobok za predpokladu, že: 

 

a) celková hodnota takýchto nepôvodných materiálov nepresahuje 10 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; 

 

b) uplatnením tohto odseku sa nepresiahnu žiadne percentuálne podiely uvedené v prílohe 

5 pre maximálnu hodnotu alebo hmotnosť nepôvodných materiálov; a 

 

c) výrobok spĺňa všetky ďalšie uplatniteľné požiadavky tohto protokolu. 

 

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky úplne získané v zmluvnej strane v zmysle článku 4. Ak 

pravidlo pôvodu uvedené v prílohe 5 vyžaduje, aby materiály používané pri výrobe výrobku 

boli úplne získané, tolerancia stanovená v odseku 1 platí pre súčet týchto materiálov. 

 

3. Tolerancia pre textilné a odevné výrobky zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného 

systému sa určuje v súlade s prílohou 1. 

 

4. Na odseky 1 až 3 sa vzťahuje článok 8 písm. c). 
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Článok 7 

 

Nedostatočná výroba 

 

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa za nedostatočné na udelenie statusu pôvodných 

výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článkov 5 alebo 6, považujú tieto 

operácie: 

 

a) operácie slúžiace výhradne na zachovanie výrobkov v dobrom stave počas skladovania 

a prepravy
1
; 

 

b) delenie alebo zostavovanie zásielok; 

 

c) pranie, čistenie alebo operácie súvisiace s odstraňovaním prachu, hrdze, oleja, náteru 

alebo iných nánosov z výrobku; 

 

d) žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov kapitol 50 až 63 

harmonizovaného systému; 

 

e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením; 

 

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín alebo ryže kapitoly 

10, ktoré nemá za následok zmenu kapitoly; 

 

g) operácie súvisiace s pridávaním farbiacich a ochucujúcich látok do cukru položiek 1701 

alebo 1702; operácie súvisiace s tvarovaním cukru do kociek položky 1701; čiastočné 

alebo úplné mletie kryštálového cukru položky 1701; 

 

h) šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie zeleniny kapitoly 7, ovocia kapitoly 8, orechov 

položiek 0801 alebo 0802 alebo arašidov položky 1202, ak táto zelenina, ovocie, orechy 

alebo arašidy zostávajú zatriedené do tej istej kapitoly; 

 

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie; 

 

j) jednoduché osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie alebo 

párovanie; 

 

                                                 
1
 Konzervačné operácie, ako napríklad chladenie, mrazenie alebo vetranie sa považujú za 

nedostatočné v zmysle písmena a), zatiaľ čo operácie, ako napríklad nakladanie, sušenie alebo 

údenie, ktoré majú výrobku dodať osobitné alebo odlišné vlastnosti, sa nepovažujú za 

nedostatočné. 
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k) jednoduché baliarenské operácie, ako napríklad plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, 

vriec, debien, škatúľ alebo pripevňovanie na lepenky alebo dosky; 

 

l) pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na 

výrobky alebo ich obaly; 

 

m) miešanie cukru položiek 1701 alebo 1702 s iným materiálom; 

 

n) jednoduché miešanie materiálov, tiež rôzneho druhu. Jednoduché miešanie nezahŕňa 

operáciu, ktorá spôsobuje chemickú reakciu, ako sa vymedzuje v poznámkach ku 

kapitole 28 alebo 29 prílohy 5; 

 

o) jednoduché skladanie častí výrobkov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok kapitol 61, 

62 alebo kapitol 82 až 97 harmonizovaného systému, alebo rozloženie kompletných 

výrobkov kapitol 61, 62 alebo kapitol 82 až 97 na časti; 

 

p) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o); a 

 

q) zabíjanie zvierat. 

 

2. V súlade s článkom 3 sa pri určení, či výroba, ktorej predmetom bol výrobok, je nedostatočná 

v zmysle odseku 1, posudzuje všetka výroba, ktorej predmetom bol daný výrobok, 

realizovaná v Európskej únii a Kanade. 

 

3. Na účely odseku 1 sa operácia považuje za jednoduchú, keď na jej vykonanie nie sú potrebné 

žiadne osobitné schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či 

nainštalované na tieto operácie, alebo ak tieto schopnosti, stroje, prístroje alebo nástroje 

neprispievajú k základným charakteristikám alebo vlastnostiam výrobku. 
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Článok 8 

 

Klasifikačná jednotka 

 

Na účely tohto protokolu: 

 

a) nomenklatúrne zatriedenie konkrétneho výrobku alebo materiálu sa určuje podľa 

harmonizovaného systému; 

 

b) keď je výrobok zložený zo súpravy alebo zostavy výrobkov alebo súčastí zatriedený podľa 

pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky alebo podpoložky, tak celok tvorí 

konkrétny výrobok; a 

 

c) keď zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do tej istej položky 

alebo podpoložky harmonizovaného systému, tak každý výrobok sa posudzuje jednotlivo. 

 

 

Článok 9 

 

Obaly a obalové materiály a nádoby 

 

1. Ak sa na účely zatrieďovania podľa všeobecného výkladového pravidla 5 harmonizovaného 

systému s výrobkom berie do úvahy aj jeho obal, tak sa na tento obal prihliada aj pri určovaní, 

či všetky nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobku spĺňajú požiadavky stanovené 

v prílohe 5. 

 

2. Pri určovaní pôvodu výrobku sa neberú do úvahy obalové materiály a nádoby, do ktorých je 

výrobok balený na prepravu. 
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Článok 10 

 

Účtovné oddeľovanie zastupiteľných materiálov alebo výrobkov 

 

1. a) Ak sa pri výrobe výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, 

pôvod zastupiteľných materiálov sa nemusí určiť fyzickým oddelením a identifikáciou 

každého osobitného zastupiteľného materiálu, ale na základe systému riadenia zásob; 

alebo 

 

b) ak sú zastupiteľné pôvodné a nepôvodné výrobky kapitol 10, 15, 27, 28, 29, 

položiek 3201 až 3207 alebo položiek 3901 až 3914 harmonizovaného systému fyzicky 

spojené alebo zmiešané v rámci zásob na území zmluvnej strany pred vývozom do 

druhej zmluvnej strany, pôvod zastupiteľných výrobkov sa nemusí určiť fyzickým 

oddelením a identifikáciou každého osobitného zastupiteľného výrobku, ale stačí, ak sa 

určí na základe systému riadenia zásob. 

 

2. Systém riadenia zásob musí: 

 

a) zabezpečiť, aby status pôvodného výrobku nikdy nezískalo viac výrobkov, ako by tomu 

bolo, ak by zastupiteľné materiály alebo zastupiteľné výrobky boli fyzicky oddelené; 

 

b) určiť množstvo pôvodných a nepôvodných materiálov alebo výrobkov vrátane údajov, 

na základe ktorých boli tieto materiály a výrobky zaradené do zásob, a ak to vyžaduje 

uplatniteľné pravidlo pôvodu, aj hodnotu týchto materiálov alebo výrobkov; 

 

c) určiť množstvo výrobkov, pri ktorých výrobe sa použili zastupiteľné materiály, alebo 

množstvo zastupiteľných výrobkov dodávaných zákazníkom, ktorí si vyžadujú dôkaz 

o pôvode na území zmluvnej strany na účely získania preferenčného zaobchádzania 

podľa tejto dohody, ako aj zákazníkom, ktorí takéto dôkazy nevyžadujú; a 

 

d) uvádzať, či bola zásoba pôvodných výrobkov k dispozícii v dostatočnom množstve na 

potvrdenie vyhlásenia o statuse pôvodného výrobku. 
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3. Zmluvná strana môže požadovať, aby na jej území vývozca alebo výrobca, ktorý chce 

používať systém riadenia zásob podľa tohto článku, získal predchádzajúce povolenie tejto 

zmluvnej strany na používanie tohto systému. Zmluvná strana môže odobrať povolenie 

používať systém riadenia zásob, ak ho vývozca alebo výrobca používa nesprávne. 

 

4. Na účely odseku 1 sú „zastupiteľné materiály“ alebo „zastupiteľné výrobky“ materiály alebo 

výrobky rovnakého druhu a rovnakej obchodnej kvality s rovnakými technickými a fyzickými 

vlastnosťami, ktoré sa pri určovaní pôvodu nedajú od seba rozlíšiť. 

 

 

Článok 11 

 

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje 

 

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje dodané s výrobkom, ktoré sú súčasťou jeho bežného 

príslušenstva, náhradných dielov alebo nástrojov, ktoré nie sú fakturované oddelene od výrobku, 

a ktorých množstvá a hodnota sú pre daný výrobok bežné: 

 

a) sa zohľadnia pri výpočte hodnoty príslušných nepôvodných materiálov, keď príslušné 

pravidlo pôvodu prílohy 5 uplatniteľné na výrobok obsahuje percentuálny podiel pre 

maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov; a 

 

b) sa nezohľadnia pri určovaní, či všetky nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobku sa 

podrobia uplatniteľnej zmene nomenklatúrneho zatriedenia alebo iným požiadavkám 

stanoveným v prílohe 5. 

 

 

Článok 12 

 

Sadzačka 

 

1. S výnimkou ustanovení v prílohe 5 súprava, ako je vymedzené vo všeobecnom pravidle 3 

harmonizovaného systému, je pôvodná za predpokladu: 
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a) že všetky jej čiastkové výrobky sú pôvodnými výrobkami; alebo 

 

b) keď súprava obsahuje nepôvodný čiastkový výrobok, tak aspoň jeden z čiastkových 

výrobkov je pôvodným alebo všetky obalové materiály a nádoby pre súpravu sú 

pôvodné; a 

 

i) hodnota nepôvodných čiastkových výrobkov kapitol 1 až 24 harmonizovaného 

systému nepresahuje 15 percent prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo 

závodu; 

 

ii) hodnota nepôvodných čiastkových výrobkov kapitol 25 až 97 harmonizovaného 

systému nepresahuje 25 percent prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo 

závodu; a 

 

iii) hodnota všetkých nepôvodných čiastkových výrobkov nepresahuje 25 percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

 

2. Hodnota nepôvodných čiastkových výrobkov sa vypočítava rovnako ako hodnota 

nepôvodných materiálov. 

 

3. Prevodná hodnota alebo cena súpravy zo závodu sa vypočíta rovnako ako prevodná hodnota 

alebo cena výrobku zo závodu. 

 

 

Článok 13 

 

Neutrálne prvky 

 

Na účely určenia, či určitý výrobok je pôvodným výrobkom, netreba určiť pôvod týchto prvkov, 

ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe: 
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a) energia a palivo; 

 

b) zariadenia a vybavenie; 

 

c) stroje a nástroje; alebo 

 

d) materiály, ktoré nie sú súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie sú na tento účel určené. 

 

 

Článok 14 

 

Preprava cez tretiu krajinu 

 

1. Výrobok, ktorý prešiel procesom výroby spĺňajúcim požiadavky článku 2, sa považuje za 

pôvodný výrobok iba vtedy, ak po tejto výrobe: 

 

a) neprešiel ďalším procesom výroby ani inou operáciou mimo územia zmluvných strán 

okrem vykládky, prekládky alebo inej operácie potrebnej na zachovanie výrobku 

v dobrom stave alebo jeho prepravu na územie zmluvnej strany; a 

 

b) zostáva pod colným dohľadom, kým sa nachádza mimo územia zmluvných strán. 

 

2. Skladovanie výrobkov a zásielok alebo rozdeľovanie zásielok sa môže vykonať na 

zodpovednosť vývozcu alebo následného držiteľa výrobkov a výrobky zostávajú v krajine 

alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom. 
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Článok 15 

 

Vrátené pôvodné výrobky 

 

Ak je pôvodný výrobok, ktorý sa vyváža zo zmluvnej strany do tretej krajiny, vrátený, považuje sa 

za nepôvodný výrobok, ak nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že vrátený 

výrobok: 

 

a) je ten istý, ako vyvezený výrobok; a 

 

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave. 

 

 

Článok 16 

 

Cukor 

 

1. Ak pravidlo pôvodu vyžaduje, aby čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe 

nepresahovala stanovenú prahovú hodnotu, výrobok spĺňa túto podmienku, ak celková čistá 

hmotnosť všetkých monosacharidov a disacharidov obsiahnutých vo výrobku alebo 

materiáloch použitých pri výrobe nepresahuje túto prahovú hodnotu. 

 

2. Výrobok spĺňa podmienku stanovenú v odseku 1 aj vtedy, ak sa nepresiahne prahová hodnota 

čistej hmotnosti nepôvodného cukru zatriedeného do položky 1701 alebo podpoložiek 1702 

30 až 1702 60, alebo podpoložky 1702 90, a to okrem maltodextrínu, chemicky čistej maltózy 

alebo „karamelového farbiva“, ako sa uvádza vo vysvetlivkách k položke 1702, keď sa 

používajú ako také na výrobu: 
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a) výrobku; a 

 

b) nepôvodných materiálov s obsahom cukru zatriedených do podpoložiek 1302 20, 1704 

90, 1806 10, 1806 20, 1901 90, 2101 12, 2101 20, 2106 90 a 3302 10, ktoré sa 

používajú ako také na výrobu výrobku. Alternatívne sa môže použiť aj čistá hmotnosť 

všetkých monosacharidov a disacharidov obsiahnutých v ktorýchkoľvek z týchto 

materiálov obsahujúcich cukor. Ak nie je známa čistá hmotnosť nepôvodného cukru 

použitého pri výrobe týchto materiálov obsahujúcich cukor alebo čistá hmotnosť 

monosacharidov a disacharidov obsiahnutých v týchto materiáloch obsahujúcich cukor, 

musí sa použiť celková suma čistej hmotnosti týchto materiálov použitých ako takých 

pri výrobe. 

 

3. Čistá hmotnosť akéhokoľvek nepôvodného cukru uvedeného v odseku 2 sa môže vypočítať 

na sušinu. 

 

4. Na účely pravidiel pôvodu pre položky 1704 a 1806 hodnota nepôvodného cukru sa vzťahuje 

na hodnotu nepôvodného materiálu uvedeného v odseku 2 použitého pri výrobe výrobku. 

 

 

Článok 17 

 

Čisté náklady 

 

1. Na účely tohto článku sa popri definíciách uvedených v článku 1 uplatňujú aj tieto 

vymedzenia pojmov: 

 

motorové vozidlo je výrobok podpoložiek 8703 21 až 8703 90; 

 

čisté náklady sú celkové náklady po odpočítaní podpory predaja, marketingu a nákladov na 

záručný a pozáručný servis, licenčných poplatkov, nákladov na prepravu a balenie, ako aj 

licenčných poplatkov a neodpočítateľných úrokových nákladov, ktoré sú zahrnuté do 

celkových nákladov; 

 



 

 

EÚ/CA/PI/sk 19 

neodpočítateľné úrokové náklady sú úrokové náklady, ktoré vznikli výrobcom a ktoré sa 

nachádzajú 700 bázických bodov nad úrokovou sadzbou uplatniteľnou národnou vládou 

stanovenou pre porovnateľné doby splatnosti; 

 

licenčné poplatky sú výplaty akéhokoľvek druhu vrátane platieb v rámci technickej pomoci 

alebo podobných dohovorov prijímané ako protihodnota za používanie alebo právo na 

používanie akéhokoľvek autorského práva na literárne, umelecké alebo vedecké dielo, 

patentu, ochrannej známky, vzoru, modelu, plánu, tajného vzorca alebo postupu, s výnimkou 

tých platieb v rámci technickej pomoci alebo podobných dohovorov, ktoré sa môžu 

vzťahovať na osobitné služby, ako napríklad: 

 

a) odborná príprava zamestnancov, bez ohľadu na miesto, kde prebieha; a 

 

b) ak prebiehajú na území jednej alebo oboch zmluvných strán inžinierske služby, služby 

spojené s vybavením nástrojmi, nastavovaním lisov a razidiel, softvérový dizajn 

a podobné počítačové služby alebo iné služby; 

 

podpora predaja, marketing a náklady na záručný a pozáručný servis sú tieto náklady 

súvisiace s podporou predaja, marketingom a nákladmi na záručný a pozáručný servis: 

 

a) podpora predaja a marketing; reklama v médiách; reklama a prieskum trhu; propagačné 

a demonštračné materiály; exponáty; predajné konferencie, obchodné výstavy 

a kongresy; transparenty; marketingové výstavy; bezplatné vzorky; predaj, marketing, 

ako aj literatúra o záručnom a pozáručnom servise (brožúry o výrobku, katalógy, 

technická literatúra, cenníky, servisné príručky a informačné materiály na podporu 

predaja); vytvorenie a ochrana log a ochranných známok; sponzorstvo; poplatky za 

veľkoobchodné a maloobchodné doplnenie zásob; služby v oblasti zábavy; 

 

b) predajné a marketingové stimuly; spotrebiteľské, maloobchodné a veľkoobchodné 

zľavy; motivácia reklamnými predmetmi; 

 

c) mzdy a platy; provízie z predaja; bonusy; benefity (napríklad zdravotné, poistenecké 

a dôchodkové); cestovné a životné náklady; ako aj členské a honoráre pre zamestnancov 

v oblasti služieb podpory predaja, marketingu a záručného a pozáručného servisu; 
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d) nábor a odborná príprava personálu pre podporu predaja, marketing, záručný 

a pozáručný servis, ako aj záručná a pozáručná odborná príprava zamestnancov, ak sa 

tieto náklady vo finančných výkazoch alebo účtoch nákladov výrobcov vykazujú 

samostatne na podporu predaja, marketing a záručný a pozáručný servis výrobkov; 

 

e) poistenie zodpovednosti za výrobok; 

 

f) kancelárske potreby pre podporu predaja, marketing, záručný a pozáručný servis 

výrobkov, ak sa tieto náklady vo finančných výkazoch alebo účtoch nákladov výrobcov 

vykazujú samostatne na podporu predaja, marketing, predaj a záručný a pozáručný 

servis výrobkov; 

 

g) telefón, e-mail a iná komunikácia, ak sa tieto náklady vo finančných výkazoch alebo 

účtoch nákladov výrobcov vykazujú samostatne na podporu predaja, marketing 

a záručný a pozáručný servis výrobkov; 

 

h) prenájom a odpisovanie nákladov na kancelárie a distribučné centrá podpory predaja, 

marketingu a záručného a pozáručného servisu výrobkov; 

 

i) poistné, dane, náklady na služby, opravy a údržbu kancelárií a distribučných centier 

podpory predaja, marketingu a záručného a pozáručného servisu, ak sa tieto náklady vo 

finančných výkazoch alebo účtoch nákladov výrobcov vykazujú samostatne na podporu 

predaja, marketing a záručný a pozáručný servis výrobkov; a 

 

j) platby výrobcov iným osobám za záručné opravy; 

 

náklady na prepravu a balenie sú náklady, ktoré vznikli pri balení výrobku určeného na 

prepravu a preprave tovaru z miesta priamej prepravy ku kupujúcemu, okrem nákladov na 

prípravu a balenie výrobku určeného na maloobchodný predaj; a 

 

celkové náklady sú všetky výrobné náklady, náklady obdobia a iné náklady, ktoré vznikli 

v súvislosti s výrobou výrobku v Kanade, pričom: 
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a) náklady výrobku sú náklady, ktoré súvisia s výrobou výrobku a zahŕňajú hodnotu 

materiálov, priame náklady práce a priame režijné náklady; 

 

b) náklady obdobia sú náklady iné ako náklady výrobku, ktoré sa vykazujú ako náklady 

v období, v ktorom vznikli, a to vrátane výdavkov na predaj, ako aj všeobecných 

a administratívnych výdavkov. 

 

c) ostatné náklady sú všetky náklady zaznamenané v účtovných knihách výrobcu, ktoré 

nepredstavujú náklady výrobku alebo náklady obdobia. 

 

2. Na účely vypočítania čistých nákladov výrobku podľa tabuľky D.1 (Ročná kvóta pre vozidlá, 

ktoré boli vyvezené z Kanady do Európskej únie) v prílohe 5-A výrobca výrobku môže: 

 

a) vypočítať celkové náklady, ktoré vznikli v súvislosti so všetkými výrobkami 

vyrobenými príslušným výrobcom, tak, že odpočíta všetky náklady na podporu predaja, 

marketing, záručný a pozáručný servis, licenčné poplatky, náklady na prepravu 

a balenie, ako ani neodpočítateľné úrokové náklady, ktoré sú zahrnuté do celkových 

nákladov všetkých týchto výrobkov, a potom vhodne priradí vzniknuté čisté náklady 

týchto výrobkov k výrobku; 

 

b) vypočítať celkové náklady, ktoré vznikli v súvislosti so všetkými výrobkami 

vyrobenými príslušným výrobcom, tak, že vhodne priradí celkové náklady na výrobok, 

a potom z nich odpočíta všetky náklady na podporu predaja, marketing, záručný 

a pozáručný servis, licenčné poplatky, náklady na prepravu a balenie, ako ani 

neodpočítateľné úrokové náklady, ktoré sú zahrnuté v časti celkových nákladov 

priradenej k výrobku; alebo 

 

c) vhodne priradí každú nákladovú položku tvoriacu časť celkových nákladov, ktoré 

vznikli príslušnému výrobcovi v súvislosti s výrobkom, tak, že celkový súhrn týchto 

nákladov nezahŕňa nijaké náklady na podporu predaja, marketing, záručný a pozáručný 

servis, licenčné poplatky, náklady na prepravu a balenie, ako ani neodpočítateľné 

úrokové náklady. 
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3. Na účely vypočítania čistých nákladov výrobku podľa odseku 1 výrobca môže použiť 

priemerný výpočet počas účtovného obdobia tak, že použije ktorúkoľvek z týchto kategórií, 

a to buď na základe všetkých motorových vozidiel vyrobených príslušným výrobcom 

v príslušnej kategórii, alebo iba tých motorových vozidiel v príslušnej kategórii, ktoré tento 

výrobca vyrába a vyváža na územie druhej zmluvnej strany: 

 

a) rovnaký modelový rad motorových vozidiel v rovnakej triede vozidiel vyrobený v tom 

istom závode na území zmluvnej strany; 

 

b) rovnaký modelový rad motorových vozidiel vyrobený v tom istom závode na území 

zmluvnej strany; 

 

c) rovnaký modelový rad motorových vozidiel vyrobený na území zmluvnej strany; 

 

d) rovnaká trieda motorových vozidiel vyrobená v tom istom závode na území zmluvnej 

strany; alebo 

 

e) akákoľvek iná kategória, ktorú môžu určiť zmluvné strany. 

 

 

ODDIEL C 

 

POSTUPY STANOVENIA PÔVODU 

 

 

Článok 18 

 

Dôkaz o pôvode 

 

1. Na výrobky s pôvodom v Európskej únii pri dovoze do Kanady a na výrobky s pôvodom 

v Kanade pri dovoze do Európskej únie sa vzťahuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie 

podľa tejto dohody na základe predloženia vyhlásenia („vyhlásenie o pôvode“). 
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2. Toto vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom 

doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné 

identifikovať. 

 

3. Rôzne jazykové znenia textu vyhlásenia o pôvode sú uvedené v prílohe 2. 

 

 

Článok 19 

 

Povinnosti týkajúce sa vývozu 

 

1. Vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 18.1 vyplní: 

 

a) v Európskej únii vývozca v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie; a 

 

b) v Kanade vývozca v súlade s časťou V colného zákona [Customs Act, R.S.C., 1985, c. 1 

(2nd Supp.)]. 

 

2. Vývozca, ktorý vyplnil vyhlásenie o pôvode, predloží kedykoľvek na žiadosť colných 

orgánov zmluvnej strany vývozu kópiu vyhlásenia o pôvode a všetky príslušné doklady, ktoré 

preukazujú status pôvodného výrobku príslušných výrobkov vrátane sprievodných dokladov 

alebo písomných vyhlásení výrobcov alebo dodávateľov a spĺňajú ostatné požiadavky tohto 

protokolu. 

 

3. Vyhlásenie o pôvode musí vyplniť a podpísať vývozca, pokiaľ nie je stanovené inak. 

 

4. Zmluvná strana môže povoliť, aby vyhlásenie o pôvode vyplnil vývozca, keď sa výrobky, 

ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak sa vyhlásenie o pôvode predloží 

v zmluvnej strane dovozu najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, ktorých sa týka, 

alebo počas dlhšieho obdobia, ak je to uvedené v právnych predpisoch zmluvnej strany 

dovozu. 
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5. Colný orgán zmluvnej strany dovozu môže povoliť uplatňovanie vyhlásenia o pôvode pre 

viacnásobné zásielky identických pôvodných výrobkov, ktoré sa uskutočnili v období 

nepresahujúcom 12 mesiacov, ako je stanovené vývozcom v tomto vyhlásení. 

 

6. Vývozca, ktorý vyplnil vyhlásenie o pôvode a zistí alebo má dôvod domnievať sa, že 

vyhlásenie o pôvode obsahuje nesprávne informácie, okamžite písomne oznámi dovozcovi 

každú zmenu ovplyvňujúcu status pôvodného výrobku každého výrobku, na ktorý sa 

vyhlásenie o pôvode vzťahuje. 

 

7. Zmluvné strany môžu umožniť vytvorenie systému, ktorý povoľuje, aby vývozca na území 

zmluvnej strany predkladal vyhlásenie o pôvode elektronicky a priamo dovozcovi na území 

druhej zmluvnej strany, a to vrátane nahradenia podpisu vývozcu vo vyhlásení o pôvode 

elektronickým podpisom alebo identifikačným kódom. 

 

 

Článok 20 

 

Platnosť vyhlásenia o pôvode 

 

1. Vyhlásenie o pôvode je platné 12 mesiacov od dátumu, keď bolo vyplnené vývozcom, 

alebo dlhšie obdobie v zmysle ustanovení zmluvnej strany dovozu. O preferenčné 

sadzobné zaobchádzanie treba colné orgány zmluvnej strany dovozu požiadať v rámci 

tohto obdobia platnosti. 

 

2. Zmluvná strana dovozu môže akceptovať vyhlásenie o pôvode predložené colným 

orgánom po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v odseku 1 na účely preferenčného 

sadzobného zaobchádzania podľa zákonov a iných právnych predpisov tejto zmluvnej 

strany. 
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Článok 21 

 

Povinnosti týkajúce sa dovozu 

 

1. Na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie dovozca: 

 

a) predloží vyhlásenie o pôvode colným orgánom zmluvnej strany dovozu, ako sa to 

vyžaduje na základe postupov, ktoré sa uplatňujú v tejto zmluvnej strane, a v súlade 

s nimi; 

 

b) predloží na požiadanie colného orgánu zmluvnej strany dovozu preklad vyhlásenia 

o pôvode; a 

 

c) poskytne na požiadanie colného orgánu zmluvnej strany dovozu vyhlásenie priložené 

k dovoznému vyhláseniu alebo tvoriace jeho súčasť, v tom zmysle, že výrobky spĺňajú 

podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely uplatňovania tejto dohody. 

 

2. Dovozca, ktorý zistí alebo má dôvod domnievať sa, že vyhlásenie o pôvode pre výrobok, na 

ktorý bolo udelené preferenčné sadzobné zaobchádzanie, obsahuje nesprávne informácie, 

okamžite písomne oznámi colným orgánom zmluvnej strany dovozu akúkoľvek zmenu 

ovplyvňujúcu status pôvodného výrobku tohto výrobku a zaplatí všetky dlžné clá. 

 

3. Keď dovozca žiada o preferenčné colné zaobchádzanie pre tovar dovezený z územia druhej 

zmluvnej strany, zmluvná strana dovozu môže odmietnuť preferenčné sadzobné 

zaobchádzanie pre tento tovar, ak dovozca nesplní ktorúkoľvek požiadavku podľa tohto 

protokolu. 

 

4. Zmluvná strana stanoví v súlade so svojimi právnymi predpismi, že ak sa výrobok považuje 

za pôvodný výrobok, keď bol dovezený na územie tejto zmluvnej strany, ale dovozca 

nedisponoval v čase dovozu vyhlásením o pôvode, dovozca výrobku môže počas obdobia 

najmenej troch rokov od dátumu dovozu požiadať o náhradu ciel vyplatených v dôsledku 

skutočnosti, že výrobku nebolo priznané preferenčné colné zaobchádzanie. 
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Článok 22 

 

Doklad súvisiaci s prepravou cez tretiu krajinu 

 

Každá zmluvná strana môže prostredníctvom svojich colných orgánov vyžadovať od dovozcu, aby 

preukázal, že výrobok, pre ktorý žiada priznať preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol prepravený 

v súlade s článkom 14, a to predložením: 

 

a) prepravných dokumentov vrátane nákladných listov uvádzajúcich prepravné trasy a všetky 

miesta nakládky a prekládky pred dovozom výrobku; a 

 

b) kópie dokladov o colných kontrolách preukazujúcich tomuto colnému orgánu, že výrobok 

zostal pod colným dohľadom, keď sa nachádzal mimo územia zmluvných strán, ak je výrobok 

prepravovaný cez územie zmluvných strán alebo prekladaný mimo územia zmluvných strán. 

 

 

Článok 23 

 

Dovoz po častiach 

 

Každá zmluvná strana stanoví, že v prípadoch, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok 

stanovených colnými orgánmi zmluvnej strany dovozu dovážajú po častiach rozobrané alebo 

nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré 

patria do triedy XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colnému 

orgánu sa podľa požiadavky predloží jedno vyhlásenie o pôvode týchto výrobkov pri dovoze prvej 

časti. 
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Článok 24 

 

Oslobodenie od povinnosti predložiť vyhlásenie o pôvode 

 

1. Zmluvná strana môže v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi upustiť od 

povinnosti predložiť vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 21 v prípade zásielok pôvodných 

výrobkov s nízkou hodnotou z inej zmluvnej strany a v prípade pôvodných výrobkov, ktoré 

tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúceho prichádzajúceho z inej zmluvnej strany. 

 

2. Zmluvná strana môže vylúčiť akýkoľvek dovoz podľa ustanovení odseku 1, keď dovoz je 

súčasťou série dovozov, ktoré možno odôvodnene považovať za uskutočnené alebo 

naplánované s cieľom vyhnúť sa plneniu požiadaviek tohto protokolu týkajúcich sa 

vyhlásenia o pôvode. 

 

3. Zmluvné strany môžu stanoviť limitné hodnoty pre výrobky uvedené v odseku 1 a musia si 

vymieňať informácie o týchto limitoch. 

 

 

Článok 25 

 

Podporné doklady 

 

Doklady uvedené v článku 19.2 môžu zahŕňať doklady, ktoré sa týkajú: 

 

a) výrobných procesov vykonaných na pôvodnom výrobku alebo na materiáloch použitých pri 

výrobe tohto výrobku; 

 

b) nákupu výrobku, jeho nákladov, hodnoty a platieb zaň; 

 

c) pôvodu všetkých materiálov, ich nákupu, nákladov a hodnoty, ako aj platieb za všetky 

materiály vrátane neutrálnych prvkov použitých pri výrobe výrobku; a 

 

d) prepravy výrobku. 
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Článok 26 

 

Uchovávanie záznamov 

 

1. Vývozca, ktorý vyplnil vyhlásenie o pôvode, uchováva kópiu tohto vyhlásenia o pôvode, ako 

aj podporné doklady uvedené v článku 25 počas troch rokov po vyplnení vyhlásenia o pôvode 

alebo počas dlhšieho obdobia, ktoré môže určiť zmluvná strana vývozu. 

 

2. Ak sa vývozca pri vyhlásení o pôvode opieral o písomné vyhlásenie od výrobcu, výrobca je 

povinný uchovávať záznamy v súlade s odsekom 1. 

 

3. Keď je to stanovené v zákonoch a právnych predpisoch zmluvnej strany dovozu, dovozca, 

ktorému bolo udelené preferenčné sadzobné zaobchádzanie, uchováva dokumentáciu týkajúcu 

sa dovozu výrobku vrátane kópie vyhlásenia o pôvode tri roky odo dňa, keď bolo udelené 

preferenčné zaobchádzanie, alebo počas dlhšieho obdobia, ktoré môže určiť daná zmluvná 

strana. 

 

4. Každá zmluvná strana v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi povolí 

dovozcom, vývozcom a výrobcom na svojom území uchovávať dokumentáciu alebo záznamy 

na akomkoľvek médiu, a to pod podmienkou, že túto dokumentáciu alebo záznamy je možné 

vyhľadať a vytlačiť. 

 

5. Zmluvná strana môže odmietnuť preferenčné sadzobné zaobchádzanie pre výrobok, ktorý je 

predmetom overenia pôvodu, keď dovozca, vývozca alebo výrobca výrobku, ktorý je povinný 

uchovávať záznamy alebo dokumentáciu podľa tohto článku: 

 

a) neuchováva záznamy alebo dokumentáciu relevantnú pre určenie pôvodu výrobku 

v súlade s požiadavkami tohto protokolu; alebo 

 

b) odmietne prístup k týmto záznamom alebo dokumentácii. 
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Článok 27 

 

Nezrovnalosti a formálne chyby 

 

1. Zistenie drobných nezrovnalostí medzi tvrdeniami vo vyhlásení o pôvode a tvrdeniami 

v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov 

nezbavuje vyhlásenie o pôvode ipso facto platnosti, ak sa preukáže, že sa tento doklad 

vzťahuje na predložené výrobky. 

 

2. Zjavné formálne chyby, ako napríklad preklepy vo vyhlásení o pôvode, nie sú dôvodom 

odmietnutia tohto dokladu, ak nevzbudzujú pochybnosti o správnosti tvrdení uvedených 

v tomto doklade. 

 

 

Článok 28 

 

Spolupráca 

 

1. Zmluvné strany spolupracujú pri jednotnom vykonávaní a výklade tohto protokolu 

a navzájom si pomáhajú prostredníctvom svojich colných orgánov pri overovaní statusu 

pôvodného výrobku tých výrobkov, na ktorých sa zakladá vyhlásenie o pôvode. 

 

2. Colné orgány zmluvných strán si prostredníctvom Európskej komisie navzájom poskytujú 

adresy zodpovedných colných orgánov, aby si uľahčili overenia alebo pomoc uvedené 

v odseku 1. 

 

3. Predpokladá sa, že colné orgány zmluvnej strany vývozu preberajú všetky výdavky spojené 

s vykonávaním odseku 1. 
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4. Ďalej sa predpokladá, že colné orgány zmluvných strán prerokujú celkové fungovanie 

a vykonávanie procesu overovania vrátane prognózovania pracovnej záťaže a dohodnutia 

priorít. Ak dôjde k neobvyklému nárastu počtu žiadostí, colné orgány zmluvných strán 

uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom určiť priority a zvážiť kroky, aby zvládli pracovnú 

záťaž berúc do úvahy prevádzkové požiadavky. 

 

5. Pokiaľ ide o výrobky považované za pôvodné výrobky v súlade s článkom 3, zmluvné strany 

môžu spolupracovať s treťou krajinou, aby vyvinuli colný režim založený na zásadách tohto 

protokolu. 

 

 

Článok 29 

 

Overovanie pôvodu 

 

1. Aby sa zabezpečilo náležité uplatňovanie tohto protokolu, zmluvné strany si vzájomne 

poskytujú pomoc prostredníctvom colných orgánov pri overovaní, či výrobky sú pôvodnými 

výrobkami, a pri zabezpečovaní správnosti žiadostí o preferenčné sadzobné zaobchádzanie. 

 

2. Žiadosť zmluvnej strany o overenie, či určitý výrobok je pôvodným výrobkom, alebo či sú 

splnené všetky ostatné požiadavky tohto protokolu: 

 

a) sa zakladá na metódach posudzovania rizika uplatňovaných colným orgánom zmluvnej 

strany dovozu, ktoré môžu zahŕňať náhodný výber; alebo 

 

b) sa vykoná, keď zmluvná strana dovozu má opodstatnené pochybnosti, či je výrobok 

pôvodným výrobkom, alebo či sú splnené všetky ostatné požiadavky tohto protokolu. 

 

3. Colné orgány zmluvnej strany dovozu môžu overiť, či výrobok je pôvodným výrobkom tým, 

že písomne požiadajú, aby colný orgán zmluvnej strany vývozu vykonal overenie týkajúce sa 

toho, či určitý výrobok je pôvodným výrobkom. Pri žiadosti o overenie colný orgán zmluvnej 

strany dovozu poskytne colnému orgánu zmluvnej strany vývozu: 
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a) identitu colného orgánu, ktorý vydáva žiadosť; 

 

b) názov vývozcu alebo výrobcu, ktorý sa má overiť; 

 

c) údaje o predmete a rozsahu overovania; a 

 

d) kópiu vyhlásenia o pôvode a prípadne inú príslušnú dokumentáciu. 

 

4. Ak je to vhodné, colný orgán zmluvnej strany dovozu môže požiadať podľa odseku 3 

zmluvnú stranu vývozu o osobitnú dokumentáciu a informácie. 

 

5. Žiadosť colného orgánu zmluvnej strany dovozu podľa odseku 3 sa poskytne colnému orgánu 

zmluvnej strany vývozu doporučenou zásielkou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým 

sa zabezpečí potvrdenie doručenia tomuto colnému orgánu. 

 

6. Colný orgán zmluvnej strany vývozu uskutoční overovanie pôvodu. Na tento účel si colný 

orgán môže v súlade so svojimi právnymi predpismi vyžiadať dokumentáciu, požiadať 

o akýkoľvek dôkaz alebo navštíviť priestory vývozcu alebo výrobcu, aby preskúmal 

dokumenty uvedené v článku 25 a zariadenia používané pri výrobe výrobku. 

 

7. Ak sa vývozca pri vyhlásení o pôvode opieral o písomné vyhlásenie od výrobcu alebo 

dodávateľa, môže zabezpečiť, aby výrobca alebo dodávateľ poskytol dokumentáciu alebo 

informácie priamo colnému orgánu zmluvnej strany vývozu, a to na žiadosť tejto zmluvnej 

strany. 

 

8. Čo najskôr a v každom prípade do 12 mesiacov po doručení žiadosti uvedenej v odseku 4 

colný orgán zmluvnej strany vývozu ukončí overovanie, či je výrobok pôvodným výrobkom 

a či spĺňa ostatné požiadavky tohto protokolu, a: 
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a) poskytne colnému orgánu zmluvnej strany dovozu písomnú správu doporučenou 

listovou zásielkou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým sa zabezpečí potvrdenie 

doručenia tomuto colnému orgánu, aby tento colný orgán mohol určiť, či výrobok je 

pôvodným výrobkom alebo nie, pričom táto písomná správa má obsahovať: 

 

i) výsledky overovania; 

 

ii) opis výrobku, ktorý je predmetom overovania a nomenklatúrne zatriedenie tovaru 

relevantné pre uplatňovanie pravidla pôvodu; 

 

iii) opis a vysvetlenie výroby dostatočné na odôvodnenie týkajúce sa statusu 

pôvodného výrobku daného výrobku; 

 

iv) informácie o spôsobe, akým sa overovanie vykonalo; a 

 

v) prípadne podpornú dokumentáciu; a 

 

b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oznámi vývozcovi svoje rozhodnutie 

o tom, či výrobok je pôvodným výrobkom. 

 

9. Lehota uvedená v odseku 8 môže byť predĺžená po vzájomnej dohode dotknutých colných 

orgánov. 

 

10. Colný orgán zmluvnej strany dovozu s výhradou preventívnych opatrení, ktoré považuje za 

potrebné, ponúkne dovozcovi prepustenie výrobku, kým nie sú k dispozícii výsledky 

overovania pôvodu vykonaného podľa odseku 8 alebo konzultácií podľa odseku 13. 

 

11. Ak nebol výsledok overovania pôvodu poskytnutý v súlade s odsekom 8, colný orgán 

zmluvnej strany dovozu môže odmietnuť preferenčné sadzobné zaobchádzanie s výrobkom, 

ak má opodstatnené pochybnosti, alebo keď nie je schopný určiť, či je výrobok pôvodným 

výrobkom. 
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12. Pokiaľ existujú rozdiely v súvislosti s postupmi overovania podľa tohto článku alebo 

s výkladom pravidiel pôvodu pri určovaní, či sa výrobok považuje za pôvodný, a tieto 

rozdiely nemožno vyriešiť konzultáciami medzi colným orgánom, ktorý žiada o overovanie, 

a colným orgánom, ktorý je zodpovedný za vykonanie tohto overovania, a ak colný orgán 

zmluvnej strany dovozu plánuje vykonať určenie pôvodu, ktoré nezodpovedá písomnej správe 

podľa odseku 8 písm. a) príslušného colného orgánu zmluvnej strany vývozu, zmluvná strana 

dovozu podá oznámenie zmluvnej strane vývozu do 60 dní od doručenia písomnej správy. 

 

13. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany uskutočnia a uzavrú zmluvné strany konzultácie 

v lehote 90 dní od dátumu oznámenia uvedeného v odseku 12 s cieľom vyriešiť tieto rozdiely. 

Lehotu na ukončenie konzultácií možno predĺžiť od prípadu k prípadu na základe vzájomnej 

písomnej dohody medzi zmluvnými stranami. Colný orgán zmluvnej strany dovozu môže 

určiť pôvod po ukončení týchto konzultácií. Zmluvné strany sa môžu taktiež snažiť vyriešiť 

tieto rozdiely v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu uvedenom v článku 34. 

 

14. Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colným orgánom zmluvnej krajiny dovozu sa 

riadi právnymi predpismi zmluvnej strany dovozu. 

 

15. Tento protokol nebráni colnému orgánu zmluvnej strany vydať určenie pôvodu alebo 

predbežné rozhodnutie týkajúce sa akejkoľvek záležitosti predloženej Spoločnému výboru pre 

colnú spoluprácu alebo Výboru pre obchod s tovarom, ktoré boli zriadené podľa článku 26.2 

písm. a) (Osobitné výbory), alebo prijať akékoľvek iné opatrenie, ktoré považuje za potrebné, 

kým sa záležitosť nevyrieši podľa tejto dohody. 
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Článok 30 

 

Preskúmanie a odvolanie 

 

1. Každá zmluvná strana udelí v podstate rovnaké práva na preskúmanie určení pôvodu 

a predbežných rozhodnutí, ktoré vydal jej colný orgán, a na odvolanie sa voči nim, ako 

udeľuje dovozcom na svojom území, každej osobe, ktorá: 

 

a) dostala určenie pôvodu pri uplatňovaní tohto protokolu; alebo 

 

b) dostala predbežné rozhodnutie podľa článku 33.1. 

 

2. S odvolaním sa na články 27.3 (Správne konanie) a 27.4 (Preskúmanie a odvolanie) každá 

zmluvná strana stanoví, aby práva na preskúmanie a odvolanie uvedené v odseku 1 zahŕňali 

prístup k aspoň dvom úrovniam odvolania alebo preskúmania, z ktorých aspoň jedna je súdna 

alebo kvázisúdna úroveň. 

 

 

Článok 31 

 

Sankcie 

 

Každá zmluvná strana zachová opatrenia ukladajúce trestnoprávne, občianskoprávne alebo správne 

sankcie za porušovanie svojich právnych predpisov týkajúcich sa tohto protokolu. 

 

 

Článok 32 

 

Dôvernosť 

 

1. Tento protokol nevyžaduje od zmluvnej strany, aby poskytla alebo sprístupnila obchodné 

informácie alebo informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 

osoby, ktorých zverejnenie by bránilo presadzovaniu práva alebo by bolo v rozpore 

s právnymi predpismi zmluvnej strany ochraňujúcimi obchodné informácie, osobné údaje 

a súkromie. 

 



 

 

EÚ/CA/PI/sk 35 

2. Každá zmluvná strana zachová v súlade so svojimi právnymi predpismi dôvernosť informácií 

získaných podľa tohto protokolu a ochraňuje tieto informácie pred zverejnením, ktoré by 

mohlo poškodiť konkurenčné postavenie osoby poskytujúcej informácie. Ak sa od zmluvnej 

strany, ktorá prijíma alebo získava informácie, vyžaduje podľa jej právnych predpisov 

zverejniť informácie, táto zmluvná strana podá oznámenie osobe alebo zmluvnej strane, ktorá 

poskytla tieto informácie. 

 

3. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa dôverné informácie získané na základe tohto 

protokolu nepoužili na iné účely ako na účely správy a presadzovania určenia pôvodu 

a colných záležitostí s výnimkou povolenia od osoby alebo zmluvnej strany, ktorá poskytla 

dôverné informácie. 

 

4. Bez ohľadu na odsek 3 zmluvná strana môže povoliť použitie informácií získaných na základe 

tohto protokolu v akýchkoľvek správnych, súdnych alebo kvázisúdnych konaniach začatých 

z dôvodu nedodržania colných právnych predpisov, ktorými sa vykonáva tento protokol. 

Takéto použitie zmluvná strana vopred oznámi osobe alebo zmluvnej strane, ktorá poskytla 

tieto informácie. 

 

5. Zmluvné strany si vymenia informácie o svojich príslušných právnych predpisoch týkajúcich 

sa ochrany údajov, aby uľahčili fungovanie a uplatňovanie odseku 2. 

 

 

Článok 33 

 

Predbežné rozhodnutia týkajúce sa pôvodu 

 

1. Každá zmluvná strana prostredníctvom svojho colného orgánu stanoví v súlade so svojimi 

právnymi predpismi rýchle vydávanie predbežného písomného rozhodnutia pred dovozom 

výrobku na svoje územie, ktoré sa týka toho, či sa výrobok považuje za pôvodný výrobok 

v zmysle tohto protokolu. 

 

2. Každá zmluvná strana prijme alebo zachová postupy pre vydávanie predbežných rozhodnutí 

vrátane podrobného opisu informácií odôvodnene potrebných na spracovanie žiadosti 

o vydanie rozhodnutia. 
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3. Každá strana stanoví, aby jej colný orgán: 

 

a) mohol kedykoľvek v priebehu hodnotenia žiadosti o predbežné rozhodnutie požiadať 

o doplňujúce informácie od osoby žiadajúcej o rozhodnutie; 

 

b) vydal rozhodnutie do 120 dní odo dňa, keď získal všetky potrebné informácie od osoby 

žiadajúcej o predbežné rozhodnutie; a 

 

c) poskytol osobe žiadajúcej o predbežné rozhodnutie úplné vysvetlenie dôvodov pre toto 

rozhodnutie. 

 

4. Keď žiadosť o predbežné rozhodnutie zahŕňa záležitosť, ktorá je predmetom: 

 

a) overovania pôvodu; 

 

b) preskúmania colného orgánu alebo odvolania sa voči preskúmaniu; alebo 

 

c) súdneho alebo kvázisúdneho preskúmania na území colného orgánu, 

 

colný orgán v súlade so svojimi právnymi predpismi môže odmietnuť alebo odložiť vydanie 

rozhodnutia. 

 

5. S výhradou odseku 7 každá zmluvná strana uplatňuje predbežné rozhodnutie na dovoz 

výrobku, ktorého sa týka žiadosť o rozhodnutie, na svoje územie odo dňa jeho vydania alebo 

od neskoršieho dátumu, ak je to uvedené v rozhodnutí. 

 

6. Každá zmluvná strana zabezpečí všetkým osobám žiadajúcim o predbežné rozhodnutie 

rovnaké zaobchádzanie, ako poskytla akejkoľvek inej osobe, ktorej vydala predbežné 

rozhodnutie, ak sú skutočnosti a okolnosti rovnaké vo všetkých podstatných hľadiskách. 

 

7. Zmluvná strana, ktorá vydáva predbežné rozhodnutie, môže predbežné rozhodnutie zmeniť 

alebo zrušiť: 
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a) ak sa rozhodnutie zakladá na nesprávnom posúdení skutkového stavu; 

 

b) ak došlo k zmene skutkových okolností alebo okolností, na ktorých sa rozhodnutie 

zakladá; 

 

c) aby sa dosiahol súlad so zmenou druhej kapitoly (Národné zaobchádzanie a prístup na 

trh pre tovar) alebo tohto protokolu; alebo 

 

d) aby sa dosiahol súlad so súdnym rozhodnutím alebo zmenou jej právnych predpisov. 

 

8. Každá zmluvná strana stanoví, že zmena alebo zrušenie predbežného rozhodnutia sú účinné 

odo dňa, keď zmena alebo zrušenie boli vydané, alebo od neskoršieho dátumu, ak je to 

uvedené v rozhodnutí, a zmena alebo zrušenie sa nesmú uplatňovať na dovoz výrobku, ku 

ktorému došlo pred týmto dátumom, pokiaľ osoba, ktorej bolo vydané predbežné rozhodnutie, 

nekonala v súlade s podmienkami zmeny alebo zrušenia. 

 

9. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, zmluvná strana vydávajúca predbežné rozhodnutie môže 

v súlade so svojimi právnymi predpismi posunúť dátum nadobudnutia účinnosti zmeny alebo 

zrušenia maximálne o šesť mesiacov. 

 

10. S výhradou odseku 7 každá zmluvná strana zabezpečí, aby predbežné rozhodnutie zostalo 

v platnosti a aby sa plnilo. 

 

 

Článok 34 

 

Výbor 

 

Spoločný výbor pre colnú spoluprácu („JCCC“), ktorému je udelená právomoc konať pod záštitou 

Spoločného výboru CETA ako osobitný výbor podľa článku 26.2 ods. 1 (Osobitné výbory), môže 

preskúmať tento protokol a Spoločnému výboru CETA odporučiť zmeny jeho ustanovení. JCCC sa 

usiluje rozhodovať o: 

 

a) jednotnom vykonávaní pravidiel pôvodu vrátane nomenklatúrneho zatriedenia tovaru 

a záležitostí oceňovania týkajúcich sa tohto protokolu; 
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b) technických, interpretačných alebo správnych záležitostiach týkajúcich sa tohto protokolu; 

alebo 

 

c) prioritách vo vzťahu k overovaniam pôvodu a iným záležitostiam vyplývajúcim z overovaní 

pôvodu. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 1 

 

TOLERANCIA PRE TEXTILNÉ A ODEVNÉ VÝROBKY 

 

1. Na účely tejto prílohy platí toto vymedzenie pojmov: 

 

prírodné vlákna sú vlákna iné ako umelé alebo syntetické vlákna, ktoré neboli spradené. 

Prírodné vlákna zahŕňajú odpady, a ak nie je uvedené inak, aj vlákna mykané, česané alebo 

inak spracované, ale nie spradené. Prírodné vlákna zahŕňajú vlásie položky 0511, hodváb 

položiek 5002 až 5003, 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; 

 

textilná vláknina, chemické materiály a materiály na výrobu papiera sú materiály 

nezatriedené v kapitolách 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických 

alebo papierových vlákien alebo priadzí; a 

 

chemické strižné vlákna sú kábliky zo syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna 

alebo odpad položiek 5501 až 5507. 

 

2. V záujme väčšej istoty treba uviesť, že nepôvodné materiály kapitol 1 až 49 alebo 64 až 97 

vrátane materiálov obsahujúcich textílie sa nemusia zohľadniť na účely určenia, či všetky 

nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobku kapitol 50 až 63 spĺňajú uplatniteľné 

pravidlo pôvodu stanovené v prílohe 5. 

 

3. S výhradou odseku 7 ak nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobku kapitol 50 až 63 

nespĺňajú podmienky stanovené v prílohe 5, výrobok je napriek tomu pôvodným výrobkom za 

predpokladu, že: 

 

a) výrobok je vyrobený použitím dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov 

uvedených v tabuľke 1; 
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b) čistá hmotnosť nepôvodných základných textilných materiálov uvedených v tabuľke 1 

nepresahuje 10 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

 

c) výrobok spĺňa všetky ďalšie uplatniteľné požiadavky tohto protokolu. 

 

4. S výhradou odseku 7 v prípade výrobku kapitol 50 až 63 vyrobeného použitím jedného alebo 

viacerých základných textilných materiálov uvedených v tabuľke 1 a nepôvodnej priadze 

vyrobenej z polyuretánu deleného pružnými segmentmi z polyéteru, výrobok je napriek tomu 

pôvodným výrobkom za predpokladu, že: 

 

a) čistá hmotnosť nepôvodnej priadze vyrobenej z polyuretánu deleného pružnými 

segmentmi z polyéteru nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

 

b) výrobok spĺňa všetky ďalšie uplatniteľné požiadavky tohto protokolu. 

 

5. S výhradou odseku 7 v prípade výrobku kapitol 50 až 63 vyrobeného použitím jedného alebo 

viacerých základných textilných materiálov uvedených v tabuľke 1 a nepôvodného pásiku, 

ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého 

hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaného pomocou priesvitného 

alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu, výrobok je napriek tomu 

pôvodným výrobkom za predpokladu, že: 

 

a) hmotnosť nepôvodného pásika, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo 

z plastového filmu, tiež potiahnutého hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 

5 mm, laminovaného pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi 

vrstvami plastického filmu, nepresahuje 30 percent hmotnosti výrobku; a 

 

b) výrobok spĺňa všetky ďalšie uplatniteľné požiadavky tohto protokolu. 

 

6. S výhradou odseku 7 ak nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobku kapitol 61 až 63 

nespĺňajú podmienky stanovené v prílohe 5, výrobok je napriek tomu pôvodným výrobkom za 

predpokladu, že: 
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a) nepôvodné materiály sú zatriedené v inej položke, ako je zatriedený výrobok; 

 

b) hodnota nepôvodných materiálov nepresahuje 8 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu; a 

 

c) výrobok spĺňa všetky ďalšie uplatniteľné požiadavky tohto protokolu. 

 

Tento odsek sa neuplatňuje na nepôvodné materiály použité pri výrobe podšívok 

a medzipodšívok výrobku kapitol 61 až 63. 

 

7. Tolerancia stanovená v odsekoch 2 až 6 sa neuplatňuje na nepôvodné materiály použité pri 

výrobe výrobku, ak sa na tieto materiály vzťahuje pravidlo pôvodu zahŕňajúce určitý 

percentuálny podiel pre ich maximálnu hodnotu alebo hmotnosť. 

 

Tabuľka 1 – Základné textilné materiály 

 

1. hodváb 

 

2. vlna 

 

3. hrubé chlpy zvierat 

 

4. jemné chlpy zvierat 

 

5. vlásie 

 

6. bavlna 

 

7. materiály na výrobu papiera a papier 

 

8. ľan 
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9. pravé konope 

 

10. juta a ostatné textilné lykové vlákna 

 

11. sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve 

 

12. kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna 

 

13. syntetické chemické vlákna 

 

14. umelé chemické vlákna 

 

15. vodivé vlákna 

 

16. syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu 

 

17. syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru 

 

18. syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu 

 

19. syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitridu 

 

20. syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu 

 

21. syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu 

 

22. syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu 

 

23. syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu 
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24. ostatné syntetické chemické strižné vlákna 

 

25. umelé chemické strižné vlákna z viskózy 

 

26. ostatné umelé chemické strižné vlákna 

 

27. priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradená 

 

28. priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyesteru, tiež opradená 

 

29. materiál položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúci 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 plastového filmu 

 

30. akýkoľvek iný materiál položky 5605 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 2 

 

ZNENIE VYHLÁSENIA O PÔVODE 

 
Vyhlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade 

s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však netreba znovu uvádzať. 

 

(Obdobie: od___________ do __________
(1)

) 

 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo colného povolenia ...
(2)

] vyhlasuje, že 

pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...
(3)

. 

 

…………………………………………………………….............................................
(4) 

(Miesto a dátum) 

 

...……………………………………………………………………..............................
(5) 

(Podpis vývozcu a jeho meno tlačenými písmenami)
 

 
___________________ 

(1) Ak je vyhlásenie o pôvode vyplnené pre viacnásobné zásielky identických pôvodných výrobkov v zmysle článku 19.5, 

uveďte obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje. Obdobie nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku 

sa musí uskutočniť v rámci uvedenej lehoty. Ak sa neuplatňuje uvedená lehota, políčko sa môže ponechať prázdne. 

(2) Pre vývozcov z EÚ: Číslo colného povolenia vývozcu alebo registračné číslo vývozcu sa musí uviesť, ak vyhlásenie 

o pôvode vypĺňa schválený alebo registrovaný vývozca. Číslo colného povolenia sa vyžaduje iba vtedy, ak je vývozca 

schváleným vývozcom. Ak vyhlásenie o pôvode nevypĺňa schválený alebo registrovaný vývozca, slová v zátvorkách sa 

vynechajú, alebo sa tento priestor ponechá voľný. 

Pre vývozcov z Kanady: Identifikačné číslo, ktoré vývozcovi pridelila vláda Kanady, sa musí uviesť. Ak vývozcovi nebolo 

pridelené identifikačné číslo, políčko sa môže ponechať prázdne. 

(3) „Kanada/EÚ“ sú výrobky, ktoré sa považujú za pôvodné výrobky podľa pravidiel pôvodu komplexnej hospodárskej 

a obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou. Ak sa vyhlásenie o pôvode úplne alebo čiastočne vzťahuje na 

výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí jasne označiť symbolom „CM“. 

(4) Tieto označenia možno vynechať, ak danú informáciu obsahuje už samotný doklad. 

(5) V článku 19.3 sa stanovuje výnimka z požiadavky na podpis vývozcu. Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka 

i na uvedenie mena podpisovateľa. 
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Bulharské znenie 

(Период: от _______до_________
(1)

) 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 
(2)

), 

декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със … преференциален 

произход 
(3).

 

 

Španielske znenie 

(Período comprendido entre el _______y el_________
(1)

) 

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº …
(2)

) 

declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. 

…
(3)

. 

 

České znenie 

(Období: od _______do_________
(1)

) 

 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …
(2)

) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …
(3)

.. 

 

Dánske znenie 

(Periode: fra _______til_________
(1)

) 

 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. 

...
(2)

), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...
(3)

. 

 

Nemecké znenie 

(Zeitraum: von _______ bis _________
(1)

) 

 

Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...
(2)

) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte ...
(3)

 Ursprungswaren sind. 
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Estónske znenie 

(Ajavahemik: alates _______ kuni _________
(1)

) 

 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...
(2)

) deklareerib, et 

need tooted on ...
(3)

 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. 

 

Grécke znenie 

(Περίοδος: από _______έως_________
(1)

) 

 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. 

...
(2)

) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής 

καταγωγής ...
(3)

. 

 

Anglické znenie 

(Obdobie: from _______to_________
(1)

) 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…
(2)

) declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …
(3)

 preferential origin. 

 

Francúzske znenie 

(Période: du _______au_________
(1)

) 

 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...
(2)

) déclare 

que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... 
(3)

). 

 

Chorvátske znenie 

(Razdoblje: od _______do_________
(1)

) 

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... 
(2)

) izjavljuje da su, 

osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... 
(3)

 preferencijalnog podrijetla. 
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Talianske znenie 

(Periodo: dal _______al_________
(1)

) 

 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...
(2)

) 

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...
(3)

. 

 

Lotyšské znenie 

(Laikposms: no _______līdz_________
(1)

) 

 

Šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …
(2)

) norādīto produktu eksportētājs deklarē, ka šiem 

produktiem ir …
(3)

 preferenciāla izcelsme, ja vien nav skaidri minēts citādi. 

 

Litovské znenie 

(Laikotarpis: nuo _______iki_________
(1)

) 

 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …
(2)

) deklaruoja, kad, 

jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …
(3) 

preferencinės kilmės prekės.. 

 

Maďarské znenie 

(Időszak: _______-tól_________-ig
(1)

) 

 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …
(2)

) kijelentem, hogy eltérő 

egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …
(3)

 származásúak. 

 

Maltské znenie 

(Perjodu: minn _______sa _________
(1)

) 

 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …
(2)

) jiddikjara 

li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …
(3)

. 
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Holandské znenie 

(Periode: van _______ tot en met _________
(1)

) 

 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...
(2)

), 

verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële 

oorsprong zijn uit ...
(3)

. 

 

Poľské znenie 

(Okres: od _______do_________
(1)

) 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …
(2)

) deklaruje, 

że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …
(3)

 preferencyjne pochodzenie. 

 

Portugalské znenie 

(Período: de _______a_________
(1)

) 

 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 

aduaneira n.º ...
(2)

), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de 

origem preferencial ...
(3)

. 

 

Rumunské znenie 

(Perioada: de la _______până la_________
(1)

) 

 

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …
(2)

) declară 

că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferențială …
(3)

. 
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Slovinské znenie 

(Obdobje: od _______do_________
(1)

) 

 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …
(2)

), izjavlja, da, 

razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago …
(3)

 preferencialno poreklo. 

 

Slovenské znenie 

(Obdobie: od _______do_________
(1)

) 

 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo colného povolenia …
(2)

) vyhlasuje, že 

pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …
(3)

. 

 

Fínske znenie 

( ______ ja ________välinen aika
(1)

) 

 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...
(2)

) ilmoittaa, että nämä tuotteet 

ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(3)

. 

 

Švédske znenie 

(Obdobie: från _______till_________
(1)

) 

 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...
(2)

) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...
(3). 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 3 

 

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA PRE NEPÔVODNÉ MATERIÁLY  

POUŽITÉ PRI VÝROBE NEPÔVODNÝCH VÝROBKOV 

 

Vyhlásenie: 

 

Ja, podpísaný dodávateľ výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pripojený doklad, vyhlasujem, že: 

 

a) tieto materiály, ktoré nemajú pôvod v Európskej únii/v Kanade
(1)

, boli použité v Európskej 

únii/v Kanade na výrobu týchto dodaných nepôvodných výrobkov. 

 

b) Všetky ostatné materiály použité v Európskej únii/v Kanade na výrobu týchto výrobkov majú 

tam pôvod. 

 

1 

 

Opis 

dodaného 

nepôvodnéh

o výrobku, 

resp. 

dodaných 

nepôvodnýc

h výrobkov 

2 

 

Nomenklatúrne 

zatriedenie 

dodaného 

nepôvodného 

výrobku, resp. 

dodaných 

nepôvodných 

výrobkov podľa 

harmonizovanéh

o systému 

3 

 

Hodnota 

dodaného 

nepôvodnéh

o výrobku, 

resp. 

dodaných 

nepôvodnýc

h 

výrobkov
(2)

 

4 

 

Opis 

použitého 

nepôvodnéh

o materiálu, 

resp. 

použitých 

nepôvodnýc

h materiálov 

5 

 

Nomenklatúrne 

zatriedenie 

použitého 

nepôvodného 

materiálu, resp. 

použitých 

nepôvodných 

materiálov podľa 

harmonizovanéh

o systému 

6 

 

Hodnota 

použitých 

nepôvodnýc

h 

materiálov
(2)

 

      

      

      

  Spolu:   Spolu: 
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Zaväzujem sa, že poskytnem akékoľvek ďalšie požadované podporné doklady. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Miesto a dátum) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Meno a funkcia, názov a adresa spoločnosti) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Podpis) 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

(
1
) Nehodiace sa prečiarknite. 

(
2
) Pre každý dodaný nepôvodný výrobok a použitý nepôvodný materiál uveďte jednotkovú 

hodnotu výrobkov a materiálov uvedených v stĺpcoch 3 a 6. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 4 

 

ZÁLEŽITOSTI VZŤAHUJÚCE SA NA CEUTU A MELILLU 

 

1. Na účely tohto protokolu pojem „zmluvná strana“ nezahŕňa v prípade Európskej únie Ceutu 

a Melillu. 

 

2. Na výrobky s pôvodom v Kanade sa pri dovoze do Ceuty a Melilly uplatňuje vo všetkých 

ohľadoch rovnaký colný režim vrátane preferenčného sadzobného zaobchádzania, aký sa 

uplatňuje na výrobky s pôvodom na colnom území Európskej únie podľa protokolu 2 Aktu 

o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám. 

Kanada uplatňuje na dovoz výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré majú pôvod 

v Ceute a Melille, rovnaký colný režim, ako aj preferenčné colné zaobchádzanie, aké sa 

uplatňujú na výrobky dovážané a pochádzajúce z Európskej únie. 

 

3. Pravidlá pôvodu uplatniteľné na Kanadu podľa tohto protokolu sa uplatňujú pri určovaní 

pôvodu výrobkov vyvážaných z Kanady do Ceuty a Melilly. Pravidlá pôvodu uplatniteľné na 

Európsku úniu podľa tohto protokolu sa uplatňujú pri určovaní pôvodu výrobkov vyvážaných 

z Ceuty a Melilly do Kanady. 

 

4. Ustanovenia tohto protokolu týkajúce sa vydávania, použitia a následného overovania pôvodu 

sa uplatňujú na výrobky vyvážané z Kanady do Ceuty a Melilly a na výrobky vyvážané 

z Ceuty a Melilly do Kanady. 

 

5. Ustanovenia tohto protokolu o kumulácii pôvodu sa uplatňujú na dovoz a vývoz výrobkov 

medzi Európskou úniou, Kanadou a Ceutou a Melillou. 

 

6. Na účely uvedené v odsekoch 2, 3, 4 a 5 sa Ceuta a Melilla považujú za jedno územie. 

 

7. Za uplatňovanie tejto prílohy v Ceute a Melille zodpovedajú španielske colné orgány. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 5 

 

PRAVIDLÁ PÔVODU PRE JEDNOTLIVÉ VÝROBKY 

 

Úvodné poznámky k prílohe 5 

 

1. V tejto prílohe sa stanovujú podmienky požadované pre výrobok, ktorý sa má považovať za 

pôvodný výrobok v zmysle článku 5 (Dostatočná výroba). 

 

2. Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov: 

 

kapitola je kapitola harmonizovaného systému; 

 

položka je akékoľvek štvormiestne číslo alebo prvé štyri číslice akéhokoľvek číselného znaku 

používaného v harmonizovanom systéme; 

 

trieda je trieda harmonizovaného systému; a 

 

podpoložka je akékoľvek šesťmiestne číslo alebo prvých šesť číslic akéhokoľvek číselného 

znaku používaného v harmonizovanom systéme. 

 

colné ustanovenie je kapitola, položka alebo podpoložka harmonizovaného systému 

 

3. Pravidlo pôvodu pre jednotlivé výrobky alebo súbor pravidiel pôvodu, ktorý sa vzťahuje na 

výrobok zatriedený do príslušnej položky, podpoložky alebo skupiny položiek alebo 

podpoložiek, sa uvádza bezprostredne vedľa položky, podpoložky alebo skupiny položiek 

alebo podpoložiek. 

 

4. Ak nie je stanovené inak, požiadavka na zmenu nomenklatúrneho zatriedenia alebo 

akákoľvek iná podmienka stanovená v pravidle pôvodu pre jednotlivé výrobky sa uplatňuje 

iba na nepôvodný materiál. 

 

5. Poznámky k triede, kapitole, položke alebo podpoložke sa v prípade, ak je to uplatniteľné, 

nachádzajú na začiatku každej novej triedy, kapitoly, položky alebo podpoložky. Tieto 

poznámky sa musia vykladať v spojení s pravidlami pôvodu pre jednotlivé výrobky 

v uplatniteľnej triede, kapitole, položke alebo podpoložke a môžu ukladať ďalšie podmienky 

na pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky alebo poskytovať k týmto pravidlám alternatívu. 
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6. Ak nie je stanovené inak, odkaz na hmotnosť v pravidlách pôvodu pre jednotlivé výrobky 

predstavuje čistú hmotnosť, ktorá je hmotnosť materiálu alebo výrobku bez započítania 

hmotnosti obalu, ako je stanovené vo vymedzeniach pojmov „čistá hmotnosť nepôvodného 

materiálu“ a „čistá hmotnosť výrobku“ v článku 1 (Vymedzenie pojmov) tohto protokolu. 

 

7. Odkaz na nepôvodný cukor v pravidlách pôvodu pre jednotlivé výrobky predstavuje 

nepôvodný materiál uvedený v článku 16 (Cukor) tohto protokolu. 

 

8. Ak pravidlo pôvodu pre jednotlivé výrobky vyžaduje: 

 

a) zmenu z akejkoľvek inej kapitoly, položky alebo podpoložky, alebo zmenu na výrobok 

x
2
 z akejkoľvek inej kapitoly, položky alebo podpoložky, tak pri výrobe výrobku sa 

môže používať len nepôvodný materiál zatriedený do inej kapitoly, položky alebo 

podpoložky, než je kapitola, položka alebo podpoložka výrobku; 

 

b) zmenu v rámci položky alebo podpoložky, alebo v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek 

alebo podpoložiek, tak nepôvodný materiál zatriedený do položky alebo podpoložky 

môže byť použitý pri výrobe výrobku, takisto ako nepôvodný materiál zatriedený do 

inej kapitoly, položky alebo podpoložky, než je kapitola, položka alebo podpoložka 

výrobku; 

 

c) zmenu z akejkoľvek inej položky a podpoložky mimo skupiny, tak pri výrobe výrobku 

môže byť použitý iba nepôvodný materiál zatriedený mimo skupiny položiek alebo 

podpoložiek; 

 

d) aby výrobok bol úplne získaný, tak výrobok musí byť úplne získaný v zmysle článku 4 

(Úplne získané výrobky). Ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov 

zatriedených podľa colného ustanovenia x, každý výrobok sa posudzuje jednotlivo. 

 

e) výrobu, pri ktorej všetky materiály uvedené v colnom ustanovení x použité pri výrobe 

výrobku boli úplne získané, tak všetky materiály uvedené v colnom ustanovení x 

použité pri výrobe výrobku musia byť úplne získané v zmysle článku 4 (Úplne získané 

výrobky); 

 

                                                 
2
 V týchto poznámkach sa výrobok x alebo colné ustanovenie x vzťahujú na konkrétny výrobok 

alebo konkrétne colné ustanovenie a x percent sa vzťahuje na konkrétny percentuálny podiel. 
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f) zmenu z colného ustanovenia x, bez ohľadu na to, či pritom dôjde aj k zmene z inej 

kapitoly, položky alebo podpoložky alebo nie, tak hodnota akéhokoľvek nepôvodného 

materiálu, ktorý spĺňa ustanovenie pre zmenu nomenklatúrneho zatriedenia tovaru 

uvedené vo vete začínajúcej slovom „tiež“, sa pri vypočítaní nepôvodných materiálov 

nezohľadňuje. Ak sú na položku, podpoložku alebo skupinu položiek alebo podpoložiek 

uplatniteľné dve alebo viaceré osobitné pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky, tak 

zmena nomenklatúrneho zatriedenia tovaru uvedená v tejto vete odráža zmenu uvedenú 

v prvom pravidle pôvodu; 

 

g) aby hodnota nepôvodných materiálov colného ustanovenia x nepresahovala x percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu, tak pri vypočítaní hodnoty 

nepôvodných materiálov sa zohľadňuje iba hodnota nepôvodného materiálu uvedeného 

v tomto pravidle pôvodu. Percentuálny podiel maximálnej hodnoty nepôvodných 

materiálov stanovený v tomto pravidle pôvodu sa nesmie presiahnuť používaním článku 

6 (Tolerancia); 

 

h) aby hodnota nepôvodných materiálov uvedených v tom istom colnom ustanovení ako je 

uvedený finálny výrobok nepresahovala x percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu, tak sa pri výrobe výrobku môže používať nepôvodný materiál 

uvedený v inom colnom ustanovení, ako je colné ustanovenie pre výrobok. Pri 

vypočítaní hodnoty nepôvodných materiálov sa zohľadňuje iba hodnota nepôvodných 

materiálov uvedených v tom istom colnom ustanovení, ako je uvedený finálny výrobok. 

Percentuálny podiel maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov stanovený v tomto 

pravidle pôvodu sa nesmie presiahnuť používaním článku 6 (Tolerancia); 

 

i) aby hodnota nepôvodných materiálov nepresahovala x percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu, tak pri vypočítaní hodnoty nepôvodných materiálov sa 

zohľadňuje hodnota všetkých nepôvodných materiálov. Percentuálny podiel maximálnej 

hodnoty nepôvodných materiálov stanovený v tomto pravidle pôvodu sa nesmie 

presiahnuť používaním článku 6 (Tolerancia); a 
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j) aby čistá hmotnosť nepôvodného materiálu z colného ustanovenia x použitého pri 

výrobe nepresahovala x percent čistej hmotnosti výrobku, tak uvedené nepôvodné 

materiály sa môžu použiť pri výrobe výrobku, a to za predpokladu, že nepresahujú 

uvedený percentuálny podiel čistej hmotnosti výrobku v súlade s vymedzením pojmu 

„čistá hmotnosť výrobku“ v článku 1. Percentuálny podiel maximálnej hmotnosti 

nepôvodného materiálu stanovený v tomto pravidle pôvodu sa nesmie presiahnuť 

používaním článku 6 (Tolerancia). 

 

9. Pravidlo pôvodu pre jednotlivé výrobky predstavuje minimálny objem výroby požadovaný 

v súvislosti s nepôvodným materiálom na to, aby výsledný výrobok mohol získať status 

pôvodného výrobku. Väčší objem výroby než objem výroby požadovaný podľa pravidla 

pôvodu pre tento výrobok takisto umožňuje získať status pôvodného výrobku. 

 

10. Ak pravidlo pôvodu pre jednotlivé výrobky stanovuje, že uvedený nepôvodný materiál sa 

nemôže použiť alebo že hodnota alebo hmotnosť uvedeného nepôvodného materiálu nemôže 

presahovať osobitnú prahovú hodnotu, tak tieto podmienky sa neuplatňujú na nepôvodný 

materiál zatriedený inde v harmonizovanom systéme. 

 

11. V súlade s článkom 5 (Dostatočná výroba), keď materiál získal status pôvodného materiálu na 

území zmluvnej strany a tento materiál je ďalej použitý pri výrobe výrobku, pre ktorý sa 

určuje pôvod, nezohľadní sa nijaký nepôvodný materiál použitý pri výrobe tohto materiálu. 

Toto sa uplatňuje bez ohľadu na to, či materiál získal status pôvodného materiálu v tom istom 

závode, kde sa výrobok vyrába. 

 

12. Pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú aj na použité 

výrobky. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Trieda I Živé zvieratá; živočíšne výrobky 

Kapitola 1 Živé zvieratá  

0101-0106 Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané. 

Kapitola 2 Mäso a jedlé mäsové droby 

0201-0210 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 úplne získané. 

Kapitola 3 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce 

 Poznámka: 

Produkty akvakultúry z kapitoly 3 sa považujú iba vtedy za pôvodné výrobky 

v jednej zo zmluvných strán, ak sú chované na území tejto zmluvnej strany 

z nepôvodných a pôvodných ikier, plôdikov, plôdikov s absorbovaným 

žĺtkovým vakom a lariev. 

0301-0308 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Kapitola 4 Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty 

živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 

0401 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly okrem mliečnych prípravkov podpoložky 

1901 90 obsahujúcich viac ako 10 percent hmotnosti mliečnej sušiny, a to za 

predpokladu, že všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané. 

0402 10 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly okrem mliečnych prípravkov podpoložky 

1901 90 obsahujúcich viac ako 10 percent hmotnosti mliečnej sušiny, a to za 

predpokladu, že: 

a) všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

0402 21-0402 99 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly okrem mliečnych prípravkov podpoložky 

1901 90 obsahujúcich viac ako 10 percent hmotnosti mliečnej sušiny, a to za 

predpokladu, že: 

a) všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

0403-0406 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly okrem mliečnych prípravkov podpoložky 

1901 90 obsahujúcich viac ako 10 percent hmotnosti mliečnej sušiny, a to za 

predpokladu, že: 

a) všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

0407-0410 Výroba, pri ktorej: 

a) všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 5 Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 

0501 00-0511 99 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 
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Zatriedenie 

podľa 
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Trieda II Rastlinné výrobky 

 Poznámka: 

S poľnohospodárskymi a záhradníckymi produktmi pestovanými na území 

zmluvnej strany sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území danej 

zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, 

odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín 

dovezených z tretej krajiny. 

Kapitola 6 Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny 

a okrasné lístie 

0601-0604 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 6 úplne získané. 

Kapitola 7 Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy 

0701-0709 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané.  

0710 10-0710 80 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané. 
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0710 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodnej špargle, fazule, brokolice, kapusty, mrkvy, 

karfiolu, cukiet, šalátových uhoriek, uhoriek nakladačiek, artičok, húb, 

cibule, hrachu, zemiakov, kukurice, sladkej papriky a rajčiakov kapitoly 

7 použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku, 

a 

b) čistá hmotnosť nepôvodnej zeleniny kapitoly 7 použitej pri výrobe 

nepresahuje 50 percent čistej hmotnosti výrobku. 

0711 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané. 

0712 20-0712 39 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané. 

0712 90 Zmena na sušené zeleninové zmesi z jednoduchej sušenej zeleniny z tejto 

podpoložky alebo akejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodnej kapusty, mrkvy, cukiet, šalátových uhoriek, 

uhoriek nakladačiek, artičok, húb, zemiakov, kukurice, sladkej papriky, 

rajčiakov a okrúhlice kapitoly 7 použitých pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku, a 
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 b) čistá hmotnosť nepôvodnej zeleniny kapitoly 7 použitej pri výrobe 

nepresahuje 50 percent čistej hmotnosti výrobku; 

alebo 

pre každý iný produkt podpoložky 0712 90 výroba, pri ktorej sú všetky 

použité materiály kapitoly 7 úplne získané. 

0713-0714 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané. 

Kapitola 8 Jedlé ovocie a orechy: šupy citrusových plodov alebo melónov 

0801-0810 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 8 úplne získané. 

0811 Výroba, pri ktorej: 

a) všetky použité materiály kapitoly 8 sú úplne získané a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku.  

0812 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 8 úplne získané.  

0813 10-0813 40 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 8 úplne získané.  
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0813 50 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodných mandlí, jabĺk, marhúľ, banánov, čerešní, 

gaštanov, citrusových plodov, fíg, hrozna, lieskových orechov, 

nektáriniek, broskýň, hrušiek, sliviek a vlašských orechov kapitoly 8 

použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku, 

b) čistá hmotnosť nepôvodného ovocia a orechov, iných ako mandle, jablká, 

marhule, banány, para orechy, karambola, jablká kešu, orechy kešu, 

čerešne, gaštany, citrusové ovocie, kokosové orechy, figy, hrozno, guava, 

lieskové orechy, jackfruit, liči, makadamové orechy, mangá, 

mangostány, nektárinky, papája, maracuja, broskyne, hrušky, pistácie, 

pitahaya, slivky, tamarindy alebo vlašské orechy kapitoly 8 použitých pri 

výrobe nepresahuje 50 percent čistej hmotnosti výrobku, a 

c) čistá hmotnosť nepôvodného ovocia a orechov kapitoly 8 použitých pri 

výrobe nepresahuje 80 percent čistej hmotnosti výrobku.  

0814 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 8 úplne získané. 

Kapitola 9 Káva, čaj, maté a koreniny 

0901 11-0901 90  Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

0902 10-0910 99 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 
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Kapitola 10 Obilniny 

1001-1008 Všetko obilniny kapitoly 10 sú úplne získané. 

Kapitola 11 Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok 

1101-1109 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály položky 0710, podpoložky 

0710 10, kapitol 10 alebo 11, alebo položiek 2302 a 2303 úplne získané. 

Kapitola 12 Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; 

priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny 

1201-1207 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

1208 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly. 

1209-1214 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 13 Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky 

1301 20-1301 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 
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1302 11-1302 39 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru 

použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 14 Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté 

1401 10-1404 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

Trieda III Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené 

jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky 

Kapitola 15 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené 

jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky 

1501-1504 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

1505 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky.  

1506 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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1507-1508 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly.  

1509-1510 Výroba, pri ktorej sú všetky olivové oleje položiek 1509 alebo 1510 úplne 

získané. 

1511-1515 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly.  

1516 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

1516 20  Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly.  

1517 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 1507 až 1515, podpoložky 

1516 20 alebo položky 1518. 

 Poznámka: 

Na účely určenia pravidla pôvodu pre položku 1518, v ktorej sa odkazuje na 

nerozpustný obsah nečistôt, sa tento obsah meria metódou Ca 3a-46 

spoločnosti American Oil Chemists’ Society.  
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1518 Zmena na jednoduché rastlinné tuky alebo oleje alebo ich frakcie 

z ktorejkoľvek inej kapitoly; 

alebo 

zmena na nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, 

alebo ich frakcií alebo prípravkov z nich, obsahujúce v čistej hmotnosti 

0,15 percent alebo menej nerozpustných nečistôt z tejto položky alebo 

ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že sa výrobou znižuje obsah 

nerozpustných nečistôt; 

alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný produkt položky 1518 z ktorejkoľvek inej položky. 

1520 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

1521-1522 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda IV Pripravené potraviny; nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; tabak 

a vyrobené náhradky tabaku 

Kapitola 16 Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných 

vodných bezstavovcov 

1601-1602 Zmena z ktorejkoľvek kapitoly okrem kapitoly 2. 
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1603 Zmena z ktorejkoľvek kapitoly okrem kapitoly 2 alebo 3. 

1604-1605 Zmena z ktorejkoľvek kapitoly okrem kapitoly 3. 

Kapitola 17 Cukor a cukrovinky 

1701 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

1702 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložiek 1701 91 alebo 1701 

99, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 

1101 až 1108, podpoložiek 1701 11 alebo 1701 12 alebo položky 1703 

použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

1703 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

1704 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a)  

i) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 

40 percent čistej hmotnosti výrobku; alebo 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 17 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

 ii) hodnota nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 18 Kakao a prípravky z kakaa 

1801-1802 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

1803 10-1803 20 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky.  

1804-1805 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

1806 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a)  

i) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 

40 percent čistej hmotnosti výrobku; alebo 

ii) hodnota nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; a 
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 b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 19 Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky 

1901 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti výrobku; 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

d) čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu kapitoly 4 

použitého pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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1902 11-1902 19 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

1902 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 2, 3 alebo 16 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

c) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

d) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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1902 30-1902 40 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku.  

1903 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

1904 10-1904 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku;  



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 21 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

 b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti výrobku; 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

d) čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu kapitoly 4 

použitého pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej hmotnosti výrobku. 

1904 30 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitých pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

1904 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti výrobku;  
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 c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

d) čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu kapitoly 4 

použitého pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej hmotnosti výrobku. 

1905 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položky 1006 alebo položiek 1101 

až 1108 použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti 

výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku; 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

d) čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu kapitoly 4 

použitého pri výrobe nepresahuje 50 percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 20 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín 

2001 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  
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2002-2003 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, pri ktorej sú všetky použité materiály 

kapitoly 7 úplne získané. 

2004-2005 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

2006 Zmena na prípravky z čučoriedok, čerešní, brusníc, ostružinových malín, 

malín, aljašských čučoriedok alebo jahôd z ktorejkoľvek inej položky, a to za 

predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe 

nepresahuje 60 percent čistej hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok položky 2006 z ktorejkoľvek inej položky, 

a to za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri 

výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2007 10-2007 91 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  

2007 99 Zmena na džemy, ovocné rôsoly, ovocné nátierky, ovocné pretlaky 

z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 60 percent čistej 

hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2007 99 z ktorejkoľvek inej 

položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku.  
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 Poznámka: 

Na účely pravidiel pôvodu pre prípravky z čučoriedok, čerešní, brusníc, 

ostružinových malín, malín, aljašských čučoriedok alebo jahôd položky 2008 

čistá hmotnosť produktu môže byť čistá hmotnosť všetkého materiálu 

použitého pri výrobe produktu po odpočítaní čistej hmotnosti vody položky 

2201, ktorá sa pridáva počas výroby produktu. Čistá hmotnosť akéhokoľvek 

ovocia použitého pri výrobe môže byť čistá hmotnosť ovocia, tiež mrazeného 

alebo rezaného, ale ďalej nespracovaného. 

2008 11-2008 19 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej 

hmotnosti výrobku. 

2008 20-2008 50 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  

2008 60 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 60 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  
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2008 70 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  

2008 80 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 60 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  

2008 91 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku.  

2008 93 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 60 percent čistej 

hmotnosti výrobku. 

2008 97 Zmena na zmesi obsahujúce čučoriedky, čerešne, brusnice, ostružinové 

maliny, maliny, aljašské čučoriedky alebo jahody z ktorejkoľvek inej položky, 

za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe 

nepresahuje 60 percent čistej hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2008 97 z ktorejkoľvek inej 

položky, za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri 

výrobe nepresahuje 40 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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2008 99 Zmena na prípravky z čučoriedok, ostružinových malín, malín, aljašských 

čučoriedok z ktorejkoľvek inej položky, za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 60 percent čistej 

hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2008 99 z ktorejkoľvek inej 

položky, za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri 

výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku.  

2009 11-2009 79 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku. 

2009 81 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej 

hmotnosti výrobku. 

2009 89 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej 

hmotnosti výrobku. 
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2009 90 Zmena na zmesi obsahujúce čučoriedkovú šťavu, brusnicovú šťavu, šťavu 

z bazy čiernej alebo šťavu z aljašských čučoriedok z ktorejkoľvek inej 

podpoložky okrem nepôvodnej čučoriedkovej šťavy, brusnicovej šťavy, šťavy 

z bazy čiernej alebo šťavy z aljašských čučoriedok položky 2009, a to za 

predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodnej šťavy položky 2009 vo forme „single strength“ 

použitej pri výrobe nepresahuje 40 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2009 90 z ktorejkoľvek inej 

položky, za predpokladu, že čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri 

výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

Kapitola 21 Rôzne jedlé prípravky 

2101 11-2101 30 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2102 10-2102 30 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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2103 10 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407 až 0410 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2103 20 Zmena na kečup alebo grilovaciu omáčku z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to 

za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407, 0408 alebo 0410 

použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

c) čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu položiek 

0407, 0408 alebo 0410 použitého pri výrobe nepresahuje 50 percent čistej 

hmotnosti výrobku; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2103 20 z ktorejkoľvek inej 

podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407 až 0410 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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2103 30  Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407 až 0410 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku.  

 Poznámka: 

Na účely tohto pravidla pôvodu pre podpoložku 2103 90 nakladacie 

a koreniace zmesi sú potravinové prípravky, ktoré sa môžu pridať do potravín 

s cieľom zvýrazniť alebo dodať chuť pri výrobe alebo príprave potravín, pred 

podávaním alebo po podávaní potravín.  

2103 90 Zmena na grilovaciu omáčku, ovocné omáčky, nakladacie alebo koreniace 

zmesi z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407, 0408 alebo 0410 

použitého pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; a 

čistá hmotnosť nepôvodného cukru a nepôvodného materiálu položiek 0407, 

0408 alebo 0410 použitého pri výrobe nepresahuje 50 percent čistej hmotnosti 

výrobku; alebo 
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 zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2103 90 z ktorejkoľvek inej 

podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407 až 0410 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2104 10-2105 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2106 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 40 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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Kapitola 22 Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot 

2201 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2202 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2202 90 Zmena na nealkoholické nápoje obsahujúce mlieko z ktorejkoľvek inej 

položky okrem položiek 0401 až 0406 alebo na mliečne prípravky podpoložky 

1901 90 obsahujúce viac ako 10 percent hmotnosti mliečnej sušiny, a to za 

predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 0407 až 0410 použitého 

pri výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; alebo  
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 zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 2202 90 z ktorejkoľvek inej 

položky, a to za predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

b) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

2203 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

2204 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložiek 0806 10, 2009 61 

alebo 2009 69, položiek 2207 alebo 2208. 

2205-2206 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

2207-2209 Zmena z ktorejkoľvek inej položky mimo tejto skupiny okrem položky 2204. 

Kapitola 23 Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre 

zvieratá 

2301 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  
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2302 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu kapitoly 10 použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku.  

2303 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu kapitoly 10 použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku. 

2303 20-2303 30 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

2304-2308 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2309 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem kapitol 2 alebo 3, a to za 

predpokladu, že: 

a) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitol 10 alebo 11 použitého pri 

výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku; 

b) čistá hmotnosť nepôvodného cukru použitého pri výrobe nepresahuje 20 

percent čistej hmotnosti výrobku; a 

c) čistá hmotnosť nepôvodného materiálu kapitoly 4 použitého pri výrobe 

nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 
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Kapitola 24 Tabak a vyrobené náhradky tabaku 

 Poznámka: 

S poľnohospodárskymi a záhradníckymi produktmi pestovanými na území 

zmluvnej strany sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území danej 

zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, 

odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín 

dovezených z tretej krajiny. 

2401 Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály položky 2401 úplne získané. 

2402 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti všetkého materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe 

výrobku. 

2402 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložky 2403 10, a to za 

predpokladu, že čistá hmotnosť materiálu položky 2401, ktorý je úplne 

získaný, je aspoň 10 percent čistej hmotnosti všetkého materiálu kapitoly 24 

použitého pri výrobe výrobku. 
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2402 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti všetkého materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe 

výrobku.  

2403 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti všetkého materiálu kapitoly 24 použitého pri výrobe 

výrobku. 

Trieda V Nerastné výrobky 

Kapitola 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement 

2501-2503 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2504 10-2504 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

2505-2514  Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2515 11-2516 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 
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2517 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2518 10-2520 20 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

2521-2523 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2524 10-2525 30 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

2526-2529 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

2530 10-2530 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

Kapitola 26 Rudy, trosky a popol 

2601-2621 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové 

látky; minerálne vosky 

2701-2709 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek alebo ktorejkoľvek inej 

položky. 
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2710 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky okrem bionafty 

podpoložky 3824 90 alebo položky 3826. 

2711-2716 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek alebo ktorejkoľvek inej 

položky. 

Trieda VI Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu 

Kapitola 28 Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých 

kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov 

 Poznámka 1: 

Výrobok tejto kapitoly je pôvodným výrobkom, ak je výsledkom: 

a) uplatniteľnej zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru stanoveného 

v pravidlách pôvodu tejto kapitoly; 

b) chemickej reakcie uvedenej v poznámke 2; alebo 

c) purifikácie uvedenej v poznámke 3. 

 Poznámka 2: Chemická reakcia a zmena čísla CAS 

S výrobkom tejto kapitoly sa zaobchádza ako s pôvodným výrobkom, ak je 

výsledkom chemickej reakcie a táto chemická reakcia vedie k zmene čísla CAS 

(Chemical abstract service).  
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 Na účely tejto kapitoly „chemická reakcia“ je proces vrátane biochemického 

procesu, ktorého výsledkom je molekula s novou štruktúrou následkom 

rozbíjania intramolekulárnych väzieb a vytvorením nových 

intramolekulárnych väzieb alebo zmenou priestorového usporiadania atómov 

v molekule. 

Na účely zistenia, či výrobok je pôvodným výrobkom, sa za chemické reakcie 

nepovažujú: 

a) rozpúšťanie vo vode alebo v inom rozpúšťadle; 

b) odstránenie rozpúšťadiel vrátane činidla vody; alebo 

c) pridanie alebo odstránenie vody z kryštalizácie. 

 Poznámka 3: Purifikácia 

S výrobkom tejto kapitoly, ktorý je predmetom purifikácie, sa zaobchádza ako 

s pôvodným výrobkom, a to za predpokladu, že k purifikácii dôjde na území 

jednej alebo oboch zmluvných strán a jej výsledkom je odstránenie najmenej 

80 percent nečistôt. 

 Poznámka 4: Zákaz separácie 

S výrobkom, ktorý spĺňa uplatniteľnú zmenu nomenklatúrneho zatriedenia 

tovaru na území jednej alebo oboch zmluvných strán v dôsledku separácie 

jedného alebo viacerých materiálov z chemickej zmesi, sa nezaobchádza ako 

s pôvodným výrobkom, pokiaľ izolovaný materiál neprešiel chemickou 

reakciou na území jednej alebo oboch zmluvných strán. 
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2801 10-2853 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej podpoložky ako finálny 

výrobok nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

Kapitola 29  Organické chemikálie 

 Poznámka 1: 

Výrobok tejto kapitoly je pôvodným výrobkom, ak je výsledkom: 

a) uplatniteľnej zmeny nomenklatúrneho zatriedenia tovaru stanoveného 

v pravidlách pôvodu tejto kapitoly; 

 b) chemickej reakcie uvedenej v poznámke 2; alebo 

c) purifikácie uvedenej v poznámke 3. 

 Poznámka 2: Chemická reakcia a zmena čísla CAS 

S výrobkom tejto kapitoly sa zaobchádza ako s pôvodným výrobkom, ak je 

výsledkom chemickej reakcie a táto chemická reakcia vedie k zmene čísla CAS 

(Chemical abstract service). 
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 Na účely tejto kapitoly „chemická reakcia“ je proces vrátane biochemického 

procesu, ktorého výsledkom je molekula s novou štruktúrou následkom 

rozbíjania intramolekulárnych väzieb a vytvorením nových 

intramolekulárnych väzieb alebo zmenou priestorového usporiadania atómov 

v molekule. 

Na účely zistenia, či výrobok je pôvodným výrobkom, sa za chemické reakcie 

nepovažujú: 

a) rozpúšťanie vo vode alebo v inom rozpúšťadle; 

b) odstránenie rozpúšťadiel vrátane činidla vody; alebo 

c) pridanie alebo odstránenie vody z kryštalizácie. 

 Poznámka 3: Purifikácia 

S výrobkom tejto kapitoly, ktorý je predmetom purifikácie, sa zaobchádza ako 

s pôvodným výrobkom, a to za predpokladu, že k purifikácii dôjde na území 

jednej alebo oboch zmluvných strán a jej výsledkom je odstránenie najmenej 

80 percent nečistôt. 

 Poznámka 4: Zákaz separácie 

S výrobkom, ktorý spĺňa uplatniteľnú zmenu nomenklatúrneho zatriedenia 

tovaru na území jednej alebo oboch zmluvných strán v dôsledku separácie 

jedného alebo viacerých materiálov z chemickej zmesi, sa nezaobchádza ako 

s pôvodným výrobkom, pokiaľ izolovaný materiál neprešiel chemickou 

reakciou na území alebo jednej alebo oboch zmluvných strán. 
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2901 10-2942 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej podpoložky ako finálny 

výrobok nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

Kapitola 30 Farmaceutické výrobky 

3001 20-3005 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

3006 10-3006 60 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

3006 70-3006 92 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

Kapitola 31 Hnojivá 

3101 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 
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3102 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3103 10-3104 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

3105 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

Kapitola 32 Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, 

pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; 

atramenty 

3201 10-3210 00 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 
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3211-3212 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3213 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3213 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3214-3215 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Kapitola 33 Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky 

3301 12-3301 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej podpoložky ako finálny 

výrobok nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3302 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu položiek 1701 alebo 1702 nepresahuje 20 percent 

čistej hmotnosti výrobku.  

3302 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

3303 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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3304-3307 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie 

prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace 

prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky 

a zubné prípravky na základe sadry 

3401 11-3401 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3401 30 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložky 3402 90; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

s výnimkou podpoložky 3402 90 alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky nepresahuje 20 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu.  
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3402 11-3402 19 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej podpoložky ako finálny 

výrobok nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3402 20 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky okrem podpoložky 3402 90. 

3402 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci tejto podpoložky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných 

materiálov tejto podpoložky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

3403 11-3405 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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3406 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3407 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že: 

a) aspoň jeden čiastkový výrobok zo súpravy je pôvodný; a 

b) hodnota nepôvodných čiastkových výrobkov tejto položky nepresahuje 

50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

Kapitola 35 Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy 

3501-3502 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem kapitol 2 až 4; alebo 

zmena z kapitol 2 až 4, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov kapitol 2 až 4 

nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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3503 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem kapitoly 2 okrem bravčovej kože, 

alebo kapitoly 3 okrem kože rýb; alebo 

zmena z kapitoly 2 okrem bravčovej kože alebo kapitoly 3 okrem kože rýb, či 

už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, bravčovej kože 

kapitoly 2 alebo kože rýb kapitoly 3, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov kapitoly 2 okrem bravčovej kože alebo kapitoly 3 

okrem kože rýb nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu.  

3504 Zmena na látky s mliečnymi bielkovinami z ktorejkoľvek inej položky okrem 

kapitoly 4 alebo mliečnych prípravkov podpoložky 1901 90 obsahujúcich viac 

ako 10 percent suchej hmotnosti mliečnej sušiny; 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok položky 3504 z ktorejkoľvek inej položky 

okrem nepôvodného materiálu kapitol 2 až 4 alebo položky 1108; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok položky 3504 z kapitol 2 až 4 alebo 

položky 1108, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to 

za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov kapitol 2 až 4 alebo 

položky 1108 nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku 

zo závodu. 
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3505 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 1108; alebo 

zmena z položky 1108, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 1108 

nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3506-3507 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; 

niektoré horľavé prípravky 

3601-3606 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Kapitola 37 Fotografický alebo kinematografický tovar 

3701 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3702 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 3701; 

3703-3706 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3707 10-3707 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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Kapitola 38 Rôzne chemické výrobky 

3801-3802 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3803 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

3804 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

3805 10 Zmena na purifikovaný sulfátový terpentín z ktorejkoľvek inej podpoložky 

alebo zo surových destilátov sulfátového terpentínu v dôsledku purifikácie 

destiláciou; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 3805 10 z ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

3805 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

3806 10-3806 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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3807 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3808 50-3808 99 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

3809 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 1006 alebo 1101 až 1108; 

alebo 

zmena z položiek 1006 alebo 1101 až 1108, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hmotnosť 

nepôvodných materiálov položiek 1006 alebo 1101 až 1108 použitých pri 

výrobe nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

3809 91-3809 93 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

Zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

tejto položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku 

zo závodu. 
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3810 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3811 11-3811 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky.  

3812 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

3813-3814 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

3815 11-3815 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

3816-3819 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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3820 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložiek 2905 31 alebo 2905 

49; alebo 

zmena z podpoložiek 2905 31 alebo 2905 49, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov podpoložiek 2905 31 alebo 2905 49 nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3821-3822 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3823 11-3823 70 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

3824 10-3824 50 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 20 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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3824 60 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky okrem položiek 1101 až 1108, 1701, 

1702 alebo podpoložky 2905 44; alebo 

zmena z položiek 1101 až 1108, 1701, 1702 alebo podpoložky 2905 44, či už 

dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, a to za predpokladu, 

že hmotnosť nepôvodného materiálu položiek 1101 až 1108, 1701, 1702 alebo 

podpoložky 2905 44 nepresahuje 20 percent čistej hmotnosti výrobku. 

3824 71-3824 83 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

3824 90 Zmena na bionaftu z akejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že bionafta 

je transesterifikovaná na území jednej zmluvnej strany; 

zmena na výrobky obsahujúce etanol z akejkoľvek inej položky okrem etanolu 

položky 2207 alebo podpoložky 2208 90; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok podpoložky 3824 90 z ktorejkoľvek inej 

položky. 

3825 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

3826 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že bionafta je 

transesterifikovaná na území jednej zmluvnej strany. 
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Trieda VII Plasty a výrobky z nich; Kaučuk a výrobky z neho 

Kapitola 39 Plasty a výrobky z nich 

3901-3915 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; 

alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že čistá hmotnosť 

nepôvodného materiálu zatriedeného do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

3916-3926 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 40 Kaučuk a výrobky z neho 

4001-4011 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4012 11-4012 19 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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4012 20-4012 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4013-4016 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4017 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda VIII Surové kože a kožky; usne; kožušiny a výrobky z nich; sedlárske 

a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; 

výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) 

Kapitola 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne 

4101-4103 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4104 11-4104 19 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4104 41-4104 49 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4105 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4105 30 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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4106 21 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4106 22 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4106 31 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4106 32 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4106 40 Zmena v rámci tejto podpoložky alebo ktorejkoľvek inej podpoložky.  

4106 91 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4106 92 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4107-4113 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložiek 4104 41, 4104 49, 

4105 30, 4106 22, 4106 32 alebo 4106 92; alebo 

zmena z podpoložiek 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 alebo 

4106 92, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za 

predpokladu, že materiály podpoložiek 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 

4106 32 alebo 4106 92 sa musia podrobiť opätovnému čineniu na území 

jednej zmluvnej strany. 

4114-4115 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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Kapitola 42 Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, 

kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský 

vlas) 

4201-4206 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich 

4301 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

4302 11-4302 30 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4303-4304 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda IX Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; 

výrobky zo slamy, esparta a ostatných pletacích materiálov; košikársky 

tovar a práce z prútia 

Kapitola 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie 

4401-4421 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 60 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Kapitola 45 Korok a výrobky z korku 

4501-4504 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 46 Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; 

košikársky tovar a práce z prútia 

4601-4602 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda X Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; 

zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka 

a predmety z nich 

Kapitola 47 Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; 

zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka 

4701-4707 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 48 Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky 

4801-4809 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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4810 13-4811 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

4812-4823 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického 

priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány 

4901-4911 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XI Textílie a textilné výrobky 

Kapitola 50 Hodváb 

5001-5002 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5003 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

5004-5006 Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním alebo zakrucovaním. 
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5007 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien alebo zakrucovanie, v každom prípade spolu 

s tkaním; 

tkanie spolu s farbením; 

farbenie priadze spolu s tkaním; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 51 Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia 

5101-5105 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5106-5110 Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním. 

5111-5113 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením; 

farbenie priadze spolu s tkaním; alebo  
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 potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 52 Bavlna 

5201-5203 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5204-5207 Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním. 

5208-5212 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; 

farbenie priadze spolu s tkaním; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Kapitola 53 Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny 

z papierovej priadze 

5301-5305 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5306-5308 Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním. 

5309-5311 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; 

farbenie priadze spolu s tkaním; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 54 Chemické vlákna 

5401-5406 Extrúzia chemických vlákien, v prípade potreby spolu so spriadaním alebo 

spriadaním prírodných vlákien. 
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5407-5408 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; 

zakrucovanie alebo tvarovanie spolu s tkaním, a to za predpokladu, že hodnota 

použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí nepresahuje 47,5 percenta 

prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 55 Chemické strižné vlákna 

5501-5507 Extrúzia chemických vlákien. 

5508-5511 Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním. 

5512-5516 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy;  
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 farbenie priadze spolu s tkaním; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 56 Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy 

a laná a výrobky z nich 

5601 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly. 

5602 10 Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie, pričom 

polypropylénové vlákna položky 5402, polypropylénové vlákna položiek 5503 

alebo 5506, alebo kábel z polypropylénových vlákien položky 5501, vo 

všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov, sa 

môžu použiť, a to za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; alebo 

len tvarovanie textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien. 

5602 21-5602 90 Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie; alebo 

len tvarovanie textílie v prípade inej plsti vyrobenej z prírodných vlákien. 
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5603 Extrúzia chemických vlákien, alebo použitie prírodných vlákien, sprevádzané 

technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania. 

5604 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5604 90  

- Kaučukové nite 

pokryté textíliou 

Výroba z kaučukových nití alebo kordu, nepokrytých textíliou. 

- Ostatné Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so 

spriadaním. 

5605 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem priadze položiek 5004 až 5006, 

5106 až 5110, 5204 až 5207, 5306 až 5308, 5401 až 5406 alebo 5509 až 5511; 

extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných 

vlákien alebo chemických strižných vlákien. 

5606 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem priadze položiek 5004 až 5006, 

5106 až 5110, 5204 až 5207, 5306 až 5308, 5401 až 5406 alebo 5509 až 5511; 
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 extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných 

vlákien a/alebo chemických strižných vlákien; 

spriadanie spolu s povločkovaním; alebo 

povločkovanie spolu s farbením. 

5607 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem priadze položiek 5004 až 5006, 

5106 až 5110, 5204 až 5207, 5306 až 5308, 5401 až 5406 alebo 5509 až 5511; 

extrúzia chemických vlákien, v prípade potreby spolu so spriadaním alebo 

spriadaním prírodných vlákien; alebo 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou. 

5608 Extrúzia chemických vlákien, v prípade potreby spolu so spriadaním alebo 

spriadaním prírodných vlákien; alebo 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou. 

5609 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem priadze položiek 5004 až 5006, 

5106 až 5110, 5204 až 5207, 5401 až 5406 alebo 5509 až 5511; 

extrúzia chemických vlákien, v prípade potreby spolu so spriadaním alebo 

spriadaním prírodných vlákien; alebo 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou. 
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Kapitola 57 Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny 

Poznámka: Pre výrobky tejto kapitoly možno použiť jutovú tkaninu ako 

podklad. 

5701-5705 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

výroba z kokosovej priadze, sisalovej priadze alebo jutovej priadze; 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; 

všívanie spolu s farbením alebo potlačou; alebo 

extrúzia chemických vlákien spolu s technikami výroby netkaných textílií 

vrátane vpichovania, pričom polypropylénové vlákna položky 5402, 

polypropylénové vlákna položiek 5503 alebo 5506, alebo kábel 

z polypropylénových vlákien položky 5501, vo všetkých prípadoch 

s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov, sa môžu použiť, a to za 

predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu; 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 70 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Kapitola 58 Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske 

výrobky; výšivky 

Poznámka: Pre výrobky položky 5811 materiály použité pri výrobe vaty musia 

byť extrudované na území jednej alebo oboch zmluvných strán. 

5801-5804 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním; 

tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo nanášaním povrchovej 

vrstvy; 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; 

farbenie priadze spolu s tkaním; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

5805 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5806-5809 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním alebo 

tvarovaním textílie; 

tkanie alebo tvarovanie textílie spolu s farbením, povločkovaním alebo 

nanášaním povrchovej vrstvy;  
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 povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; 

farbenie priadze spolu s tkaním alebo tvarovaním textílie; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

5810 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

5811 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním, pletením 

alebo spracovaním okrem tkania; 

tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením, povločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy; 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; 

farbenie priadze spolu s tkaním, pletením alebo spracovaním okrem tkania; 

alebo  



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 72 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

 potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 59 Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné 

výrobky vhodné na priemyselné použitie 

5901 Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením, povločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy; alebo 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou. 

5902  

- Obsahujúce 

najviac 

90 hmotnostných 

percent textilných 

materiálov  

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania. 

- Ostatné  Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním, pletením alebo spracovaním 

okrem tkania. 
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5903 Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

5904 Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy. 

5905  

- Impregnované, 

potiahnuté, 

pokryté alebo 

laminované 

kaučukom, plastmi 

alebo inými 

materiálmi 

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy. 

- Ostatné  Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním, pletením 

alebo spracovaním okrem tkania;  
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 tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

5906  

- Pletené alebo 

háčkované textílie 

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením; 

pletenie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; alebo 

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením. 
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- Ostatné textílie 

vyrobené z priadze 

zo syntetických 

vlákien, 

obsahujúce najviac 

90 hmotnostných 

percent textilných 

materiálov 

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním, pletením alebo spracovaním 

okrem tkania.  

- Ostatné Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy; alebo 

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním, pletením alebo 

tvarovaním. 

5907 Zmena z ktorejkoľvek kapitoly okrem tkaniny položiek 5007, 5111 až 5113, 

5208 až 5212, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512 až 5516, 5602, 5603, kapitoly 57, 

položiek 5803, 5806, 5808 alebo 6002 až 6006; 

tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo nanášaním povrchovej 

vrstvy; 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; alebo 

potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

(napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, 

kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, 

dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), a to za predpokladu, že 

hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 percenta prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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5908  

- Žiarové 

pančušky, 

impregnované  

Výroba z dutej pleteniny na výrobu žiarových pančušiek. 

- Ostatné Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

5909-5911  

- Leštiace kotúče 

alebo prstence iné 

ako z plsti položky 

5911 

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania. 
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– Tkaniny druhov 

bežne 

používaných 

v papierenskom 

priemysle alebo na 

iné technické 

účely, tiež splstené 

a tiež 

impregnované 

alebo potiahnuté, 

duté alebo 

nekonečné 

s jednoduchou 

alebo násobnou 

osnovou alebo 

jednoduchým 

alebo násobným 

útkom, alebo 

ploché tkaniny 

s násobnou 

osnovou alebo 

násobným útkom 

položky 5911 

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien, v každom prípade 

spolu s tkaním alebo pletením; alebo 

tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy, a to za predpokladu, že sa 

používa len jeden alebo viac z týchto materiálov: 

– kokosová priadza, 

– priadza z polytetrafluóretylénu, 

– priadza, násobná, z polyamidu, potiahnutá, impregnovaná alebo pokrytá 

fenolovými živicami, 

– priadza zo syntetických textilných vlákien z aromatických polyamidov 

získaných polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej, 

– monofil z polytetrafluóretylénu, 

– priadza zo syntetických textilných vlákien z poly(p-fenylén tereftalamidu), 

– priadza zo sklenených vlákien, potiahnutá fenolovou živicou a opradená 

akrylovou priadzou, 

– kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-

cyklohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej. 

- Ostatné Extrúzia prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo spriadanie 

prírodných alebo chemických strižných vlákien, v každom prípade spolu 

s tkaním, pletením alebo spracovaním okrem tkania; alebo 

tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania, v každom prípade spolu 

s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy. 
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Kapitola 60 Pletené alebo háčkované textílie 

6001-6006 Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením; 

tkanie spolu s farbením, povločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy; 

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou; 

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením; alebo 

zakrucovanie alebo tvarovanie spolu s pletením, a to za predpokladu, že 

hodnota použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí nepresahuje 

47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované 

6101-6117  

- Získané zošitím 

alebo iným 

spojením dvoch 

alebo viacerých 

kusov pletenej 

alebo háčkovanej 

tkaniny, ktorá bola 

buď strihaná do 

tvaru alebo priamo 

získaná v tvare 

Pletenie alebo háčkovanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania). 
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- Ostatné (výrobky 

pletené do tvaru) 

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia 

priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením alebo 

háčkovaním; alebo 

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením alebo háčkovaním. 

Kapitola 62 Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované  

6201 Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6202  

- Dámske alebo 

dievčenské odevy, 

vyšívané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6203 Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6204  

- Dámske alebo 

dievčenské odevy, 

vyšívané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6205 Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6206  

- Dámske alebo 

dievčenské odevy, 

vyšívané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6207-6208 Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6209  

- Dámske alebo 

dievčenské odevy, 

vyšívané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6210  

- Ohňovzdorná 

výbava z tkaniny 

potiahnutej fóliou 

z pohliníkovaného 

polyesteru 

Výroba z priadze; alebo 

výroba z nepotiahnutej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

- Ostatné  Tkanie alebo iný proces tvarovania textílie spolu s dohotovením (vrátane 

nastrihania); alebo 
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 dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6211  

-Dámske alebo 

dievčenské odevy, 

vyšívané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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6212 Pletenie alebo tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6213-6214  

- Vyšívané Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu; alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6215 Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6216  

- Ohňovzdorná 

výbava z tkaniny 

potiahnutej fóliou 

z pohliníkovaného 

polyesteru 

Výroba z priadze; alebo 

výroba z nepotiahnutej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými 

alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie 

a nopovanie), a to za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny 

nepresahuje 47,5 percenta prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6217  

- Vyšívané Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

- Ohňovzdorná 

výbava z tkaniny 

potiahnutej fóliou 

z pohliníkovaného 

polyesteru 

- Medzipodšívky 

do golierov 

a manžiet, 

nastrihané 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

nanášanie povrchovej vrstvy, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu spolu s dohotovením (vrátane nastrihania). 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku, 

pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 

40 % prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania). 

Kapitola 63 Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy 

a opotrebované textilné výrobky; handry 

6301-6304  

- Z plsti, 

z netkaných textílií 

Extrúzia chemických vlákien alebo využitie prírodných vlákien, v každom 

prípade spolu so spracovaním okrem tkania vrátane vpichovania 

a dohotovenia (vrátane nastrihania). 

- Ostatné, 

vyšívané 

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

výroba z nevyšívanej textílie, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nevyšívanej textílie nepresahuje 40 percent ceny prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

- Ostatné, 

nevyšívané 

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania). 

6305 Extrúzia chemických vlákien alebo spriadanie prírodných alebo chemických 

strižných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním, pletením alebo 

dohotovením (vrátane nastrihania); alebo  
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 extrúzia chemických vlákien alebo využitie prírodných vlákien, v každom 

prípade spolu s akýmkoľvek spracovaním okrem tkania vrátane vpichovania 

a dokončenia (vrátane nastrihania). 

6306  

- Z netkaných 

textílií 

Extrúzia chemických vlákien alebo využitie prírodných vlákien, v každom 

prípade spolu so spracovaním okrem tkania vrátane vpichovania. 

- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania); alebo 

nanášanie povrchovej vrstvy, a to za predpokladu, že hodnota použitej 

nepotiahnutej textílie nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu spolu s dohotovením (vrátane nastrihania). 

6307 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

6308 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly, a to za predpokladu, že buď textília alebo 

priadza spĺňajú pravidlo pôvodu, ktoré by sa uplatnilo, ak by textília alebo 

priadza boli zatriedené samostatne. 

6309 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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6310 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XII Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so 

sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety 

z neho vyrobené; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov 

Kapitola 64 Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov 

6401-6405 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem zvrškov spojených s vnútornou 

podrážkou alebo ostatnými časťami podrážky položky 6406. 

6406 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 65 Pokrývky hlavy a ich časti 

6501-6507 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, 

jazdecké bičíky a ich časti 

6601-6603 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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Kapitola 67 Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; 

umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov 

6701 Zmena na predmety z peria alebo páperia z tejto položky alebo ktorejkoľvek 

inej položky; alebo 

zmena na ktorýkoľvek iný výrobok položky 6701 z ktorejkoľvek inej položky. 

6702-6704 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XIII Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných 

materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar 

Kapitola 68 Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných 

materiálov 

6801-6802 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

6803 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

6804-6811 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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6812 80-6812 99 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky.  

6813 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

6814 10-6814 90 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

6815 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 69 Keramické výrobky 

6901-6914 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 70 Sklo a sklenený tovar 

7001-7005 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7006 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

7007-7008 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7009 10 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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7009 91-7009 92 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7010 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena na brúsený sklenený tovar z nebrúseného skleneného tovaru položky 

7010, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za 

predpokladu, že hodnota nepôvodného skleneného tovaru nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

7011 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7013 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena na brúsený sklenený tovar z nebrúseného skleneného tovaru položky 

7013, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za 

predpokladu, že hodnota nepôvodného skleneného tovaru nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

7014-7018 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7019 11-7019 40 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7019 51 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky okrem podpoložiek 7019 52 až 7019 

59. 
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7019 52-7019 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

7020 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XIV Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, 

drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; 

Mince 

Kapitola 71 Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, 

drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; 

mince 

7101 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7102 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7102 21-7102 39 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky okrem podpoložky 7102 10. 

7103 10-7104 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

7105 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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7106 10-7106 92 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že nepôvodné 

materiály zatriedené do tej istej podpoložky ako finálny výrobok prejdú 

elektrolytickou, termickou alebo chemickou separáciou alebo legovaním. 

7107 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

7108 11-7108 20 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že nepôvodné 

materiály zatriedené do tej istej podpoložky ako finálny výrobok prejdú 

elektrolytickou, termickou alebo chemickou separáciou alebo legovaním. 

7109 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

7110 11-7110 49 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že nepôvodné 

materiály zatriedené do tej istej podpoložky ako finálny výrobok prejdú 

elektrolytickou, termickou alebo chemickou separáciou alebo legovaním. 

7111 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 
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7112-7115 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7116-7117 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

7118 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XV Základné kovy a predmety zo základných kovov 

Kapitola 72 Železo a oceľ 

7201-7207 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7208-7217 Zmena z ktorejkoľvek položky mimo tejto skupiny. 

7218 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7219-7223 Zmena z ktorejkoľvek položky mimo tejto skupiny. 
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7224 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7225-7229 Zmena z ktorejkoľvek položky mimo tejto skupiny. 

Kapitola 73 Predmety zo železa alebo z ocele 

7301-7303 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7304 11-7304 39 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7304 41 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

7304 49-7304 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7305-7306 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7307 11-7307 19 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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7307 21-7307 29 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem hrubých výkovkov položky 7207; 

alebo 

zmena z hrubých výkovkov položky 7207, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných hrubých výkovkov položky 7207 nepresahuje 50 percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

7307 91-7307 99 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7308 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem podpoložky 7301 20; alebo 

zmena z podpoložky 7301 20, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

podpoložky 7301 20 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

7309-7314 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7315 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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7316-7320 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7321 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

7322-7323 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7324 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

7325-7326 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 74 Meď a predmety z nej 

7401-7402 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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7403 11-7403 29 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

7404-7419 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 75 Nikel a predmety z neho 

7501-7508 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 76 Hliník a predmety z neho 

7601 10-7601 20 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky. 

7602-7606 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7607 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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7608-7616 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 78 Olovo a predmety z neho 

7801 10 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky.  

7801 91-7801 99 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

7802-7806 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 79 Zinok a predmety z neho 

7901-7907 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 80 Cín a predmety z neho 

8001-8007 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 81 Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich 

8101 10-8113 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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Kapitola 82 Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; 

ich časti a súčasti zo základného kovu 

 Poznámka: Rukoväte zo základného kovu použité pri výrobe výrobku tejto 

kapitoly sa nezohľadňujú pri určovaní pôvodu tohto výrobku. 

8201-8204 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu.  

8205 10-8205 70 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky okrem podpoložky 8205 90, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky okrem podpoložky 8205 90 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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8205 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; 

zmena na nákovy, prenosné vyhne, ručne alebo pedálmi ovládané brúsne 

kotúče v rámci tejto položky okrem súpravy podpoložky 8205 90, či už dôjde 

aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že 

hodnota nepôvodných materiálov tejto položky okrem súpravy podpoložky 

8205 90 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu; alebo 

zmena na súpravu z akéhokoľvek iného výrobku tejto položky, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných čiastkových výrobkov tejto položky nepresahuje 25 percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

8206 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 8202 až 8205; alebo 

zmena z položiek 8202 až 8205, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných čiastkových 

výrobkov položiek 8202 až 8205 nepresahuje 25 percent prevodnej hodnoty 

alebo ceny súpravy zo závodu. 
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8207 13 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8209; alebo 

zmena z podpoložky 8207 19 alebo položky 8209, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov podpoložky 8207 19 alebo položky 8209 nepresahuje 

50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8207 19-8207 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej podpoložky ako finálny 

výrobok nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu.  

8208-8210 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8211 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložiek 8211 91 až 8211 93, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek 

inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných 

čiastkových výrobkov podpoložiek 8211 91 až 8211 93 nepresahuje 25 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 
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8211 91-8211 93 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložiek 8211 94 alebo 8211 95, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov podpoložiek 8211 94 nepresahuje 50 percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8211 94-8211 95 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8212-8213 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8214 10 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8214 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena na súpravu podpoložky 8214 20 z tejto podpoložky, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných čiastkových výrobkov podpoložky 8214 20 nepresahuje 25 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

8214 90 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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8215 10-8215 20 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložiek 8215 91 až 8215 99, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek 

inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných 

čiastkových výrobkov podpoložiek 8215 91 až 8215 99 nepresahuje 25 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8215 91-8215 99 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 83 Rôzne predmety zo základného kovu 

8301 10-8301 50 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložky 8301 60, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

podpoložky 8301 60 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

8301 60-8301 70 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8302 10-8302 30 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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8302 41 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu.  

8302 42-8302 50 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8302 60 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu.  

8303-8304 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8305 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložky 8305 90, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

podpoložky 8305 90 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 
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8306 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu.  

8307 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8308 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložky 8308 90, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

podpoložky 8308 90 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

8309-8310 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8311 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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Trieda XVI Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti 

a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam 

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

takéhoto tovaru 

Kapitola 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich 

časti a súčasti 

8401-8412 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8413 11-8413 82 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8413 91-8413 92 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8414-8415 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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8416 10-8417 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8418-8422 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8423 10-8426 99 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8427 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8431; alebo 

zmena z položky 8431, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 8431 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8428 10-8430 69 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8431 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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8432 10-8442 50 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8443 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8444 00-8449 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8450-8452 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8453 10-8454 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8455 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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8456-8465 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8466; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek alebo položky 8466, či už dôjde 

aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že 

hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny 

výrobok alebo položky 8466 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

8466 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8467-8468 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8469 00-8472 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8473 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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8474 10-8479 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8480-8483 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8484 10-8484 20 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8484 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných čiastkových výrobkov nepresahuje 25 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

8486 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8487 10-8487 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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Kapitola 85 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 

8501-8502 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8503; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek alebo položky 8503, či už dôjde 

aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že 

hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny 

výrobok alebo položky 8503 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

8503-8516 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8517 11-8517 62 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 
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8517 69-8517 70 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci položky 8517, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

položky 8517 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku 

zo závodu. 

8518 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8519-8521 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8522; alebo 

zmena z položky 8522, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do 

položky 8522 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku 

zo závodu. 
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8522 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8523 Zmena z ktorejkoľvek inej položky.  

8525 Zmena v rámci tejto položky alebo akejkoľvek inej položky, a to za 

predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov nepresahuje 40 percent 

prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8526-8528 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8529; alebo 

zmena z položky 8529, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 8529 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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8529 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8530 10-8530 90 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8531 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8532 10-8534 00 Zmena z ktorejkoľvek inej podpoložky. 

8535-8537 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8538; alebo 

zmena z položky 8538, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do 

položky 8538 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku 

zo závodu. 
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8538-8548 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Trieda XVII Vozidlá, lietadlá, plavidlá a pridružené dopravné zariadenia 

Kapitola 86 Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti 

a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo 

električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane 

elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov 

8601-8606 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8607; alebo 

zmena z položky 8607, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 8607 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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8607 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8608-8609 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Kapitola 87 Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti 

a súčasti a príslušenstvo 

8701 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 45 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
3
 

                                                 
3
 Zmluvné strany sa dohodli, že budú uplatňovať kumuláciu so Spojenými štátmi americkými 

podľa týchto ustanovení: 

Za predpokladu, že medzi každou zmluvnou stranou a Spojenými štátmi je v platnosti dohoda 

o voľnom obchode, ktorá je v súlade so záväzkami zmluvných strán týkajúcimi sa WTO, a že 

zmluvné strany dospeli k dohode o všetkých uplatniteľných podmienkach, tak každý materiál 

kapitol 84, 85, 87 alebo 94 harmonizovaného systému s pôvodom v Spojených štátoch 

použitý pri výrobe tohto výrobku v Kanade alebo Európskej únii sa bude považovať za 

pôvodný. Bez toho, aby bol dotknutý výsledok rokovaní o voľnom obchode medzi Európskou 

úniou a Spojenými štátmi, rokovania o uplatniteľných podmienkach budú zahŕňať konzultácie 

s cieľom zabezpečiť súlad medzi metódou výpočtu dohodnutou medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi a metódou uplatniteľnou podľa tejto dohody na tento výrobok, ak je to 

potrebné. 

Uvedené pravidlo pôvodu sa z tohto dôvodu prestane uplatňovať jeden rok po začatí 

uplatňovania takejto kumulácie a namiesto toho sa bude uplatňovať toto pravidlo pôvodu: 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 40 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Uplatňovanie kumulácie a nové pravidlo pôvodu bude uverejnené v Úradnom vestníku 

Európskej únie na informačné účely. 
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8702 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 45 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu
4
.  

8703 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu
5
. 

8704 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 45 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu
6
. 

8705 Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov 

nepresahuje 45 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu.
 7
 

                                                 
4
 Pozri poznámku pod čiarou č. 3. 

5
 Toto pravidlo pôvodu sa prestane uplatňovať sedem rokov od nadobudnutia platnosti tejto 

dohody. Namiesto toho sa bude uplatňovať toto pravidlo pôvodu: 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 45 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Bez ohľadu na uvedené skutočnosti a s výhradou akýchkoľvek uplatniteľných podmienok 

dohodnutých oboma zmluvnými stranami vtedy, keď sa začne uplatňovať kumulácia 

stanovená v prílohe 5–A: Oddiel D – Vozidlá, poznámka 1, platí toto pravidlo: 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 40 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
6
 Pozri poznámku pod čiarou č. 3. 

7
 Pozri poznámku pod čiarou č. 3. 
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8706 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 8407, 8408 alebo 8708; 

alebo 

zmena v rámci tejto položky, položiek 8407, 8408 alebo 8708, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky alebo položiek 8407, 8408 alebo 8708 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8707 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8708; alebo 

zmena v rámci tejto položky alebo položky 8708, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky alebo položky 8708 nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8708 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 
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8709 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8710-8711 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8712 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 8714; alebo 

zmena z položky 8714, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 8714 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

8713 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8714-8716 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Kapitola 88 Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti 

8801 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

8802-8805 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie 

8901-8906 Zmena z ktorejkoľvek inej kapitoly; alebo 

zmena v rámci tejto kapitoly, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

kapitoly alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

kapitoly 89 nepresahuje 40 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

8907-8908 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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Trieda XVIII Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, 

kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; 

hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo 

Kapitola 90 Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, 

kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti 

a príslušenstvo 

9001 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

9002 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 9001; alebo 

zmena v rámci tejto položky alebo položky 9001, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky alebo položky 9001 nepresahuje 50 

percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

9003-9033 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Kapitola 91 Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti 

9101-9107 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 9108 až 9114; alebo 

zmena z položiek 9108 až 9114, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

položiek 9108 až 9114 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

9108-9114 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 92 Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov 

9201-9208 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 9209; alebo 

zmena z položky 9209, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 9209 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 126 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

9209 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

Trieda XIX Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo 

Kapitola 93 Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo 

9301-9304 Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položky 9305; alebo 

zmena z položky 9305, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo 

nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov položky 9305 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

9305-9307 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Trieda XX Rôzne výrobky 

Kapitola 94 Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné 

vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky 

a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované 

stavby 

9401-9406 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 95 Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo 

9503-9505 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

9506 11-9506 29 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to 

za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej 

podpoložky ako finálny výrobok nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty 

alebo ceny výrobku zo závodu. 

9506 31 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložky 9506 39, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej 

položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov 

podpoložky 9506 39 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

9506 32-9506 99 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej podpoložky alebo nie, 

a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov zatriedených do tej 

istej podpoložky ako finálny výrobok nepresahuje 50 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

9507-9508 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5/sk 129 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

Kapitola 96 Rôzne výrobky 

9601 10-9602 00 Zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto podpoložiek alebo ktorejkoľvek inej 

podpoložky.  

9603-9604 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

9605 Zmena z ktorejkoľvek inej položky, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných čiastkových výrobkov nepresahuje 25 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny súpravy zo závodu. 

9606-9607 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci ktorejkoľvek z týchto položiek, či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov zatriedených do tej istej položky ako finálny výrobok 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

9608 10-9608 40 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky okrem podpoložky 9608 50, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky okrem podpoložky 9608 50 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

9608 50 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena z podpoložiek 9608 10 až 9608 40 alebo 9608 60 až 9608 99, či už 

dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že 

hodnota nepôvodných čiastkových výrobkov podpoložiek 9608 10 až 9608 40 

alebo 9608 60 až 9608 99 nepresahuje 25 percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny súpravy zo závodu. 

9608 60-9608 99 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky okrem podpoložky 9608 50, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota 

nepôvodných materiálov tejto položky okrem podpoložky 9608 50 

nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo závodu. 

9609 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

9610-9612 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Osobitné pravidlo pre dostatočnú výrobu výrobku podľa článku 5 

9613 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

9614 Zmena v rámci tejto položky alebo ktorejkoľvek inej položky. 

9615 Zmena z ktorejkoľvek inej položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, či už dôjde aj k zmene z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo ceny výrobku zo 

závodu. 

9616-9618 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

9619 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

Trieda XXI Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti 

Kapitola 97 Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti 

9701-9706 Zmena z ktorejkoľvek inej položky. 

 

 

________________ 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5–A/sk 1 

PRÍLOHA 5–A 

 

KVÓTY PÔVODU A ALTERNATÍVY K  

PRAVIDLÁM PÔVODU PRE JEDNOTLIVÉ VÝROBKY UVEDENÝM V PRÍLOHE 5 

 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Príloha 5–A sa vzťahuje na výrobky uvedené v týchto oddieloch: 

 

a) Oddiel A: Poľnohospodárske výrobky 

 

b) Oddiel B: Ryby a morské plody 

 

c) Oddiel C: Textílie a odevy 

 

d) Oddiel D: Vozidlá 

 

2. Príslušné pravidlá pôvodu pre výrobky uvedené v tabuľkách v rámci každého oddielu 

predstavujú alternatívy k pravidlám pôvodu stanoveným v prílohe 5 – Pravidlá pôvodu pre 

jednotlivé výrobky, a to v rámci obmedzení uplatniteľnej ročnej kvóty. 

 

3. Zmluvná strana dovozu spravuje kvóty pôvodu podľa zásady „kto príde skôr, ten má 

prednosť“, a vypočítava množstvo výrobkov zahrnutých do týchto kvót pôvodu na základe 

dovozu danej zmluvnej strany. 

 

4. Všetok vývoz zahrnutý do kvót pôvodu musí odkazovať na prílohu 5–A. Zmluvné strany 

nezapočítavajú žiadne výrobky do ročnej kvóty pôvodu bez takého odkazu. 
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5. Kanada oznámi Európskej únii, či sú stanovené požiadavky na akúkoľvek kanadskú 

dokumentáciu pre: 

 

a) výrobky vyvážané z Kanady podľa uplatniteľnej kvóty pôvodu; alebo 

 

b) výrobky dovážané do Kanady podľa uplatniteľnej kvóty pôvodu. 

 

6. Ak Európska únia dostane oznámenie podľa odseku 5 písm. a), Európska únia umožní 

požadovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie založené na alternatívnom pravidle pôvodu 

uvedenom v prílohe 5–A len na výrobky, ku ktorým je pripojená takáto dokumentácia. 

 

7. Zmluvné strany spravujú kvóty pôvodu na základe kalendárneho roka s tým, že sa celé 

množstvá v rámci colnej kvóty sprístupnia každoročne 1. januára. Pre správu týchto kvót 

pôvodu v roku 1 zmluvné strany vypočítajú objem týchto kvót pôvodu diskontovaním objemu 

zodpovedajúceho obdobiu od 1. januára do dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. 

 

8. Vo vzťahu k Európskej únii spravuje všetky množstvá uvedené v tejto prílohe Európska 

komisia, ktorá prijme všetky administratívne opatrenia, ktoré považuje za vhodné na ich 

účinnú správu so zreteľom na platné právne predpisy Európskej Únie. 

 

9. Zmluvné strany uskutočnia vzájomné konzultácie podľa potreby, aby zabezpečili účinnú 

správu prílohy 5–A, a spolupracujú pri správe prílohy 5–A. Zmluvné strany uskutočnia 

vzájomné konzultácie s cieľom rokovať o prípadných úpravách prílohy 5–A. 

 

10. Dodatočné ustanovenia, ako napr. preskúmanie alebo zvýšenie kvót pôvodu, sú stanovené 

samostatne pre každý oddiel. 
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Oddiel A – Poľnohospodárstvo 

 

Tabuľka A.1 – Ročná kvóta pre výrobky s vysokým obsahom cukru
8
 vyvážané z Kanady do 

Európskej únie
9
 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku Dostatočná výroba 

Ročná kvóta 

na vývoz 

z Kanady do 

Európskej únie 

(metrické tony, 

čistá 

hmotnosť) 

ex 1302 20 

Pektínové látky, pektináty 

a pektáty, obsahujúce 

pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

Zmena v rámci tejto 

podpoložky alebo 

ktorejkoľvek inej podpoložky 

okrem podpoložiek 1701 91 až 

1701 99.  

30 000 ex 1806 10 

Kakaový prášok, 

obsahujúci pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

podpoložky okrem 

podpoložiek 1701 91 až 1701 

99. 

ex 1806 20 

Prípravky obsahujúce 

pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 na prípravu 

čokoládových nápojov 

Zmena v rámci tejto 

podpoložky alebo 

ktorejkoľvek inej podpoložky 

okrem podpoložiek 1701 91 až 

1701 99. 

                                                 
8
 Výrobky, na ktoré sa vzťahuje tabuľka A.1, musia v čistej hmotnosti obsahovať 65 

percent alebo viac pridaného trstinového cukru alebo repného cukru podpoložiek 1701 91 až 

1701 99. Všetok trstinový cukor alebo repný cukor musí byť rafinovaný v Kanade. 
9
 S ohľadom na výrobky, na ktoré sa vzťahuje tabuľka A.1, sa predpokladá, že dostatočná 

výroba zahrnutá v tomto stĺpci umožňuje výrobu nad rámec nedostatočnej výroby, ktorá je 

stanovená v článku 7. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku Dostatočná výroba 

Ročná kvóta 

na vývoz 

z Kanady do 

Európskej únie 

(metrické tony, 

čistá 

hmotnosť) 

ex 2101 12 

Prípravky na základe 

výťažkov, esencií alebo 

koncentrátov z kávy alebo 

na základe kávy 

obsahujúce pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

podpoložky okrem 

podpoložiek 1701 91 až 1701 

99. 

ex 2101 20 

Prípravky na základe 

výťažkov, esencií alebo 

koncentrátov z čaju alebo 

maté alebo na základe 

čaju alebo maté 

obsahujúce pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

Zmena v rámci tejto 

podpoložky alebo 

ktorejkoľvek inej podpoložky 

okrem podpoložiek 1701 91 až 

1701 99. 

ex 2106 90 

Potravinové prípravky 

obsahujúce pridaný cukor 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

Zmena v rámci tejto 

podpoložky alebo 

ktorejkoľvek inej podpoložky 

okrem podpoložiek 1701 91 až 

1701 99. 
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Ustanovenia o preskúmaní a zvýšení kvót týkajúce sa tabuľky A.1 

 

1. Zmluvné strany preskúmajú úroveň kvóty pôvodu v tabuľke A.1 na konci každého 

päťročného obdobia za prvé tri po sebe nasledujúce päťročné obdobia po nadobudnutí 

platnosti tejto dohody. 

 

2. Na konci každého päťročného obdobia za prvé tri po sebe nasledujúce päťročné obdobia po 

nadobudnutí platnosti tejto dohody sa objem stanovený kvótou pôvodu v tabuľke A.1 zvýši 

o 20 percent objemu stanoveného v predchádzajúcom období, a to za predpokladu, že: 

 

a) v ktoromkoľvek roku počas prvého päťročného obdobia je miera čerpania aspoň 60 

percent; 

 

b) v ktoromkoľvek roku počas druhého päťročného obdobia je miera čerpania aspoň 70 

percent; a 

 

c) v ktoromkoľvek roku počas tretieho päťročného obdobia je miera čerpania aspoň 80 

percent; 

 

3. Každé zvýšenie úrovne kvóty pôvodu sa bude vykonávať v prvom štvrťroku nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

4. Toto preskúmanie uskutoční Výbor pre poľnohospodárstvo. Na konci preskúmania sa 

zmluvné strany v prípade potreby navzájom písomne informujú o zvýšení kvóty pôvodu 

podľa odseku 2, ako aj o dátume, odkedy sa zvýšenie uplatňuje podľa odseku 3. Zmluvné 

strany zabezpečia, aby boli informácie o zvýšení kvóty pôvodu a dátume uplatňovania 

zvýšenia verejne dostupné. 
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Tabuľka A.2 – Ročná kvóta pre cukrovinky a čokoládové prípravky vyvážané z Kanady do 

Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku Dostatočná výroba 

Ročná kvóta 

na vývoz 

z Kanady do 

Európskej 

únie (metrické 

tony, čistá 

hmotnosť) 

1704 

Cukrovinky (vrátane bielej 

čokolády), neobsahujúce 

kakao  

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky. 

10 000 

1806 31 

Čokoláda a ostatné 

potravinové prípravky 

obsahujúce kakao, 

v blokoch, tabuľkách alebo 

tyčinkách, plnené, 

s hmotnosťou najviac 2 

kilogramy 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

podpoložky, a to za 

predpokladu, že zmena nie je 

iba výsledkom balenia. 
1806 32 

Čokoláda a ostatné 

potravinové prípravky 

obsahujúce kakao, 

v blokoch, tabuľkách alebo 

tyčinkách, neplnené, 

s hmotnosťou najviac 2 

kilogramy  

1806 90 

Čokoláda a ostatné 

potravinové prípravky 

obsahujúce kakao, iné ako 

podpoložiek 1806 10 až 

1806 32 
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Ustanovenia o preskúmaní a zvýšení kvót týkajúce sa tabuľky A.2 

 

1. Zmluvné strany preskúmajú úroveň kvóty pôvodu v tabuľke A.2 na konci každého 

päťročného obdobia po nadobudnutí platnosti tejto dohody, a to za predpokladu, že 

v ktoromkoľvek roku počas predchádzajúcich 5 rokov je miera čerpania kvóty pôvodu aspoň 

60 percent. 

 

2. Preskúmanie sa vykoná s cieľom zvýšiť tento objem na základe posúdenia všetkých 

relevantných faktorov, najmä miery čerpania, rastu globálneho kanadského vývozu, rastu 

celkového dovozu Európskej únie a akýchkoľvek iných významných trendov v obchode 

s výrobkami, na ktoré sa kvóta pôvodu vzťahuje. 

 

3. Miera zvýšenia kvóty pôvodu sa stanoví na nasledujúce obdobie piatich rokov a nesmie byť 

väčšia ako 10 percent objemu stanoveného v predchádzajúcom období. 

 

4. Toto preskúmanie uskutoční Výbor pre poľnohospodárstvo. Akékoľvek odporúčanie Výboru 

pre poľnohospodárstvo s cieľom zvýšiť objem kvóty pôvodu sa predkladá na rozhodnutie 

Spoločnému výboru CETA v súlade s článkom 30.2 ods.2. 
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Tabuľka A.3 – Ročná kvóta pre spracované potraviny vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku Dostatočná výroba 

Ročná kvóta 

na vývoz 

z Kanady do 

Európskej 

únie (metrické 

tony, čistá 

hmotnosť) 

1901 

Sladový výťažok; 

potravinové prípravky 

z múky, krúpov, krupice, 

škrobu alebo zo sladových 

výťažkov, neobsahujúce 

kakao alebo obsahujúce 

menej ako 

40 hmotnostných percent 

kakaa v celkom 

odtučnenom základe, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté; potravinové 

prípravky z tovaru položiek 

0401 až 0404, 

neobsahujúce kakao alebo 

obsahujúce menej ako 

5 hmotnostných percent 

kakaa v celkom 

odtučnenom základe, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky. 
35 000 
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ex 1902 11 

Cestoviny nevarené, 

neplnené ani inak 

neupravené, obsahujúce 

vajcia a ryžu  

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky.  

ex 1902 19 

Cestoviny nevarené, 

neplnené ani inak 

neupravené, obsahujúce 

ryžu 

ex 1902 20 

Plnené cestoviny, tiež 

varené alebo inak 

upravené, obsahujúce ryžu 

ex 1902 30 
Ostatné cestoviny, 

obsahujúce ryžu 

1904 10 

Pripravené potraviny 

získané napučaním alebo 

pražením obilnín alebo 

obilných výrobkov 

(napríklad kukuričné 

vločky) 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky; alebo 

zmena v rámci tejto položky, 

či už dôjde aj k zmene 

z akejkoľvek inej položky 

alebo nie, a to za predpokladu, 

že hmotnosť nepôvodných 

materiálov tejto položky 

nepresahuje 30 percent čistej 

hmotnosti výrobku alebo 

čistej hmotnosti všetkého 

materiálu použitého pri 

výrobe. 

1904 20 

Pripravené potraviny 

získané z nepražených 

obilných vločiek alebo zo 

zmesi nepražených 

obilných vločiek 

a pražených obilných 

vločiek alebo napučaných 

obilnín 

1904 90 

Pripravené potraviny, iné 

ako podpoložiek 1904 10 

až 1904 30 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky.  
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1905 

Chlieb, sladké pečivo, 

koláče, sušienky a ostatné 

pekárske výrobky, tiež 

obsahujúce kakao; hostie, 

prázdne oblátky druhov 

používaných na 

farmaceutické účely, 

oblátky na pečenie, ryžový 

papier a podobné výrobky 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky. 

2009 81 Brusnicová šťava 
Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky. 

ex 2009 89 Čučoriedková šťava 
Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky. 

2103 90 

Ostatné omáčky 

a prípravky na omáčky; 

ostatné nakladacie 

a koreniace zmesi 

Zmena z ktorejkoľvek inej 

položky.  

ex 2106 10 

Bielkovinové koncentráty 

a bielkovinové textúrované 

látky neobsahujúce pridaný 

cukor podpoložiek 1701 91 

až 1701 99 alebo 

obsahujúce v čistej 

hmotnosti menej ako 65 

percent pridaného cukru 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99  

Zmena z ktorejkoľvek inej 

podpoložky; alebo 

zmena v rámci tej istej 

podpoložky, či už dôjde aj 

k zmene z akejkoľvek inej 

podpoložky alebo nie, a to za 

predpokladu, že čistá 

hmotnosť nepôvodného 

materiálu v rámci tejto 

podpoložky nepresahuje 30 

percent čistej hmotnosti 

výrobku alebo čistej 

hmotnosti všetkého materiálu 

použitého pri výrobe.  
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ex 2106 90 

Ostatné potravinové 

prípravky, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté, neobsahujúce 

pridaný cukor podpoložiek 

1701 91 až 1701 99 alebo 

obsahujúce v čistej 

hmotnosti menej ako 65 

percent pridaného cukru 

podpoložiek 1701 91 až 

1701 99 

 

Ustanovenia o preskúmaní a zvýšení kvót týkajúce sa tabuľky A.3 

 

1. Zmluvné strany preskúmajú úroveň kvóty pôvodu v tabuľke A.3 na konci každého 

päťročného obdobia po nadobudnutí platnosti tejto dohody, a to za predpokladu, že 

v ktoromkoľvek roku počas predchádzajúcich 5 rokov je miera čerpania kvóty pôvodu aspoň 

60 percent. 

 

2. Preskúmanie sa vykoná s cieľom zvýšiť tento objem na základe posúdenia všetkých 

relevantných faktorov, najmä miery čerpania, rastu globálneho kanadského vývozu, rastu 

celkového dovozu Európskej únie a akýchkoľvek iných významných trendov v obchode 

s výrobkami, na ktoré sa kvóta pôvodu vzťahuje. 

 

3. Miera zvýšenia kvóty pôvodu sa stanoví na nasledujúce obdobie piatich rokov a nesmie byť 

väčšia ako 10 percent objemu stanoveného v predchádzajúcom období. 

 

4. Toto preskúmanie uskutoční Výbor pre poľnohospodárstvo. Akékoľvek odporúčanie Výboru 

pre poľnohospodárstvo s cieľom zvýšiť objem kvóty pôvodu sa predkladá na rozhodnutie 

Spoločnému výboru CETA v súlade s článkom 30.2 ods.2. 
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Tabuľka A.4 – Ročná kvóta pre krmivo pre psy a mačky vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku Dostatočná výroba 

Ročná kvóta 

na vývoz 

z Kanady do 

Európskej 

únie (metrické 

tony, čistá 

hmotnosť) 

2309 10 

Krmivo pre psy alebo 

mačky, v balení na predaj 

v malom 

Zmena z podpoložky 2309 90 

alebo akejkoľvek inej položky 

okrem krmiva pre psov alebo 

mačky podpoložky 2309 90. 

60 000 

ex 2309 90 

Krmivo pre psy alebo 

mačky, neupravené na 

predaj v malom 

Zmena v rámci tejto 

podpoložky alebo 

ktorejkoľvek inej položky 

okrem krmiva pre psov alebo 

mačky v rámci tejto 

podpoložky. 

 

Ustanovenia o preskúmaní a zvýšení kvót týkajúce sa tabuľky A.4 

 

1. Zmluvné strany preskúmajú úroveň kvóty pôvodu v tabuľke A.4 na konci každého 

päťročného obdobia po nadobudnutí platnosti tejto dohody, a to za predpokladu, že 

v ktoromkoľvek roku počas predchádzajúcich 5 rokov je miera čerpania kvóty pôvodu aspoň 

60 percent. 

 

2. Preskúmanie sa vykoná s cieľom zvýšiť tento objem na základe posúdenia všetkých 

relevantných faktorov, najmä miery čerpania, rastu globálneho kanadského vývozu, rastu 

celkového dovozu Európskej únie a akýchkoľvek iných významných trendov v obchode 

s výrobkami, na ktoré sa kvóta pôvodu vzťahuje. 
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3. Miera zvýšenia kvóty pôvodu sa stanoví na nasledujúce obdobie piatich rokov a nesmie byť 

väčšia ako 10 percent objemu stanoveného v predchádzajúcom období. 

 

4. Toto preskúmanie uskutoční Výbor pre poľnohospodárstvo. Akékoľvek odporúčanie Výboru 

pre poľnohospodárstvo s cieľom zvýšiť objem kvóty pôvodu sa predkladá na rozhodnutie 

Spoločnému výboru CETA v súlade s článkom 30.2 ods.2. 

 

Oddiel B – Ryby a morské plody 

 

Tabuľka B.1 – Ročná kvóta pre ryby a morské plody vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do 

Európskej únie 

(metrické tony, čistá 

hmotnosť) 

Dostatočná výroba 

ex 0304 83 
Mrazené filé z halibuta, iné ako 

Reinhardtius hippoglossoides 
10 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky
10

. 

ex 0306 12 Varený a mrazený homár  2 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

podpoložky.  

1604 11 
Pripravený alebo konzervovaný 

losos 
3 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly. 

1604 12 
Pripravený alebo konzervovaný 

haring  
50 

ex 1604 13 

Pripravené alebo konzervované 

sardinky, sardinely a šproty 

severné alebo šproty okrem 

Sardina pilchardus 

200 

                                                 
10

 So zreteľom na pravidlo pôvodu pre výrobky podpoložky 0304 83 sa predpokladá, že výroba 

prekračuje rámec nedostatočnej výroby stanovenej v článku 7. 
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ex 1605 10 
Pripravené alebo konzervované 

kraby, iné ako Cancer pagurus 
44 

1605 21-1605 29 
Pripravené alebo konzervované 

krevety a garnáty 
5 000 

1605 30 
Pripravený alebo konzervovaný 

homár  
240 

 

Ustanovenia o zvýšení kvót týkajúce sa tabuľky B.1 

 

1. Pre každý výrobok uvedený v tabuľke B.1 platí, že ak sa využije počas kalendárneho roka 

viac ako 80 percent pridelenej kvóty pôvodu pre výrobok, tak sa pridelená kvóta pôvodu na 

nasledujúci kalendárny rok zvýši. Zvýšenie bude predstavovať 10 percent pridelenej kvóty 

pôvodu pre výrobok v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ustanovenie o zvýšení sa bude 

prvýkrát uplatňovať po uplynutí prvého úplného kalendárneho roka po nadobudnutí platnosti 

tejto dohody a bude sa uplatňovať celkovo počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov. 

 

2. Každé zvýšenie úrovne kvóty pôvodu sa bude vykonávať v prvom štvrťroku nasledujúceho 

kalendárneho roka. Zmluvná strana dovozu písomne oznámi zmluvnej strane vývozu, či 

podmienka uvedená v odseku 1 je splnená, a ak áno, tak zvýšenie kvóty pôvodu a dátum, 

odkedy sa zvýšenie uplatňuje. Zmluvné strany zabezpečia, aby boli informácie o zvýšení 

kvóty pôvodu a dátume uplatňovania zvýšenia verejne dostupné. 

 

Ustanovenia o preskúmaní kvót týkajúce sa tabuľky B.1 

 

Zmluvné strany budú na žiadosť niektorej zo zmluvných strán viesť rokovania o možných zmenách 

tohto oddielu potom, ako uplynie tretí kalendárny rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody. 
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Oddiel C – Textílie a odevy 

 

Tabuľka C.1 – Ročná kvóta pre textílie vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5107 20 

Priadza z česanej vlny, 

neupravená na predaj 

v malom, obsahujúca 

menej ako 85 

hmotnostných percent 

vlny 

192 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5205 12 

Bavlnená priadza, inde 

nešpecifikovaná ani 

nezahrnutá, 85 

hmotnostných percent 

alebo viac bavlny, 

neupravená na predaj 

v malom, jednoduchá 

priadza z nečesaných 

vlákien, metrické číslo 

presahujúce 14, ale 

nepresahujúce 43 

1 176 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5208 59 

Bavlnené tkaniny, 85 

hmotnostných percent 

alebo viac bavlny, 

potlačené, iné ako 

v plátnovej väzbe, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté, s plošnou 

hmotnosťou najviac 

200 g/m² 

60 000 m² 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5209 59 

Bavlnené tkaniny, 85 

hmotnostných percent 

alebo viac bavlny, 

potlačené, iné ako 

v plátnovej väzbe, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté, s plošnou 

hmotnosťou viac ako 

200 g/m² 

79 000 m² 

5402 

Priadza zo syntetických 

vlákien (iná ako šijacia 

niť), neupravená na predaj 

v malom, vrátane 

syntetických monofilov 

s dĺžkovou hmotnosťou 

menej ako 67 decitexov 

4 002 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5404 19 

Syntetický monofil 

s dĺžkovou hmotnosťou 

67 decitexov alebo viac, 

ktorého žiadny rozmer 

v priereze nepresahuje 

1 mm, inde 

nešpecifikovaný ani 

nezahrnutý 

21 000 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5407 

Tkaniny z priadze zo 

syntetických vlákien, 

vrátane tkanín vyrobených 

z materiálov položky 5404 

4 838 000 m² 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky; alebo 

potlač alebo farbenie 

spolu s aspoň dvoma 

prípravnými alebo 

dokončovacími 

operáciami (napr. 

čistenie, bielenie, 

mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, 

česanie, 

kalandrovanie, 

spracovanie na 

dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála 

apretúra, dekatovanie, 

impregnovanie, 

sceľovanie 

a nopovanie), a to za 

predpokladu, že 

hodnota nepôvodnej 

tkaniny nepresahuje 

47,5 percenta 

prevodnej hodnoty 

alebo ceny výrobku 

zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5505 10 

Odpad (vrátane výčeskov, 

odpadu z priadze 

a trhaného materiálu) zo 

syntetických vlákien 

1 025 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5513 11 

Tkaniny z polyesterových 

strižných vlákien, 

obsahujúce menej ako 85 

hmotnostných percent 

týchto vlákien, nebielené 

alebo bielené, v plátnovej 

väzbe, v zmesi hlavne 

alebo výlučne s bavlnou, 

s plošnou hmotnosťou 

nepresahujúcou 170 g/m² 

6 259 000 m² 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5602 

Plsť, tiež impregnovaná, 

potiahnutá, pokrytá alebo 

laminovaná 

583 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly. 

5603 

Netkané textílie (z 

textilných materiálov), 

tiež impregnované, 

potiahnuté, pokryté alebo 

laminované 

621 000 

5703 

Koberce a ostatné textilné 

podlahové krytiny, 

všívané, tiež celkom 

dohotovené 

196 000 m² 



 

 

EÚ/CA/PI/Príloha 5–A/sk 19 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5806 

Stuhy, iné ako tovar 

položky 5807 (iné ako 

štítky, odznaky a podobné 

výrobky, v metráži atď.); 

stuhy bez útku zhotovené 

z osnovných nití 

spojených lepidlom 

(bolduky) 

169 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 

5811 00 

Prešívané textilné výrobky 

v metráži, zložené z jednej 

alebo niekoľkých vrstiev 

textilných materiálov 

spojených s výplňovým 

materiálom šitím, 

prešívaním alebo inak, iné 

ako výšivky položky 5810 

12 000 m² 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

5903 

Textílie impregnované, 

potiahnuté, pokryté alebo 

laminované plastmi, iné 

ako textílie položky 5902 

1 754 000 m² 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly, a to za 

predpokladu, že 

hodnota nepôvodnej 

textílie nepresahuje 

60 percent prevodnej 

hodnoty alebo ceny 

výrobku zo závodu. 

5904 90 

Podlahové krytiny zložené 

z náteru alebo povlaku 

aplikovaného na textilnom 

podklade, tiež rezané do 

tvaru, okrem linolea 

24 000 m² 

5906 
Pogumované textílie, iné 

ako textílie položky 5902  
450 000 

5907 00 

Textílie inak 

impregnované, potiahnuté 

alebo pokryté; maľované 

plátno na divadelnú scénu, 

textílie na vytvorenie 

pozadia v štúdiách alebo 

podobné textílie 

2 969 000 m² 

5911 
Textilné výrobky a tovar 

na technické účely  
173 000 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

6004 

Pletené alebo háčkované 

textílie so šírkou 

presahujúcou 30 cm, 

obsahujúce 5 

hmotnostných percent 

alebo viac elestomernej 

priadze alebo kaučukovej 

nite, iné ako textílie 

položky 6001 

25 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

položky; alebo 

potlač alebo farbenie 

spolu s aspoň dvoma 

prípravnými alebo 

dokončovacími 

operáciami (napr. 

čistenie, bielenie, 

mercerovanie, 

ustaľovanie za tepla, 

česanie, 

kalandrovanie, 

spracovanie na 

dosiahnutie 

nezrážanlivosti, stála 

apretúra, dekatovanie, 

impregnovanie, 

sceľovanie 

a nopovanie), a to za 

predpokladu, že 

hodnota nepôvodnej 

tkaniny nepresahuje 

47,5 percenta 

prevodnej hodnoty 

alebo ceny výrobku 

zo závodu. 

6005 

Textílie z osnovných 

pletenín (vrátane textílií 

vyrobených na 

galónových pletacích 

strojoch), iné ako textílie 

položiek 6001 až 6004 

16 000 

6006 

Pletené alebo háčkované 

textílie, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté 

24 000 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na vývoz 

z Kanady do Európskej 

únie (kilogramy čistej 

hmotnosti, ak nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba 

6306 

Nepremokavé plachty, 

ochranné a tieniace 

plachty, stany; plachty na 

lode a člny, na dosky na 

plachtenie na vode alebo 

na súši; kempingový 

tovar, z textilných 

materiálov 

124 000 

Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly. 

6307 

Celkom dohotovené 

výrobky z textilných 

materiálov, inde 

nešpecifikované ani 

nezahrnuté 

503 000 

m² = metre štvorcové 
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Tabuľka C.2 – Ročná kvóta pre odevy vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná 

výroba
11

 

6101 30 

Pánske alebo chlapčenské 

zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, 

bundy (vrátane lyžiarskych), 

vetrovky a podobné výrobky 

z chemických vlákien, pletené 

alebo háčkované 

10 000 
Zmena 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly, a to za 

predpokladu, že 

výrobok je aj rezaný 

(alebo pletený do 

tvaru) aj zošitý 

alebo inak spojený 

na území zmluvnej 

strany; alebo 

zmena na výrobok 

pletený do tvaru, 

bez šitia alebo iného 

dodatočného 

spojenia, 

z ktorejkoľvek inej 

kapitoly. 

6102 30 

Dámske alebo dievčenské 

zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, 

bundy (vrátane lyžiarskych), 

vetrovky a podobné výrobky 

z chemických vlákien, pletené 

alebo háčkované 

17 000 

6104 

Dámske alebo dievčenské 

kostýmy, komplety, saká, blejzre, 

šaty, sukne, nohavicové sukne, 

nohavice atď. (iné ako plavky), 

pletené alebo háčkované 

535 000 

6106 20 

Dámske alebo dievčenské blúzy 

a košele z chemických vlákien, 

pletené alebo háčkované 

44 000 

                                                 
11

 S ohľadom na výrobky, na ktoré sa vzťahuje tabuľka C.2, sa predpokladá, že dostatočná 

výroba zahrnutá v tomto stĺpci umožňuje výrobu nad rámec nedostatočnej výroby stanovenej 

v článku 7.  
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná 

výroba
11

 

6108 22 

Dámske a dievčenské krátke a dlhé 

nohavičky z chemických vlákien, 

pletené alebo háčkované 

129 000 

6108 92 

Dámske alebo dievčenské negližé, 

kúpacie plášte, župany a podobné 

výrobky z chemických vlákien, 

pletené alebo háčkované 

39 000 

6109 10 

Vrchné tričká (T–shirts), tielka 

a ostatné tričká, z bavlny, pletené 

alebo háčkované 

342 000 

6109 90 

Vrchné tričká (T–shirts), tielka 

a ostatné tričká, z textilných 

materiálov inde nešpecifikovaných 

ani nezahrnutých, pletené alebo 

háčkované 

181 000 

6110 

Pulóvre, svetre, vesty (tiež 

zapínacie) a podobné výrobky, 

pletené alebo háčkované 

478 000  

6112 41 

Dámske alebo dievčenské plavky 

zo syntetických vlákien, pletené 

alebo háčkované 

73 000 

6114 

Odevy, inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, pletené alebo 

háčkované 

90 000 

kilogramov 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná 

výroba
11

 

6115 

Pančuchové nohavice, pančuchy, 

podkolienky, ponožky a ostatný 

pančuchový tovar, vrátane 

pančuchového tovaru 

s odstupňovanou kompresiou 

(napríklad pančúch na kŕčové žily) 

a obuvi bez podrážok, pletené 

alebo háčkované 

98 000 

kilogramov 

6201 

Pánske alebo chlapčenské 

zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, 

bundy (vrátane lyžiarskych), 

vetrovky a podobné výrobky, 

nepletené alebo neháčkované, iné 

ako výrobky položky 6203 

96 000 

6202 

Dámske alebo dievčenské 

zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, 

bundy (vrátane lyžiarskych), 

vetrovky a podobné výrobky, 

nepletené alebo neháčkované, iné 

ako výrobky položky 6204 

99 000 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná 

výroba
11

 

6203 

Pánske alebo chlapčenské obleky, 

komplety, saká, blejzre, nohavice, 

nohavice s náprsenkou 

a plecnicami, lýtkové a krátke 

nohavice (iné ako plavky), 

nepletené alebo neháčkované 

95 000 

6204 

Dámske alebo dievčenské 

kostýmy, komplety, kabátiky, 

blejzre, šaty, sukne, nohavicové 

sukne, nohavice, nohavice 

s náprsenkou a plecnicami, lýtkové 

a krátke nohavice (iné ako plavky), 

nepletené alebo neháčkované 

506 000 

6205 
Pánske alebo chlapčenské košele, 

nepletené alebo neháčkované 
15 000 

6206 

Dámske alebo dievčenské blúzky, 

košele a košeľové blúzky, 

nepletené alebo neháčkované 

64 000 

6210 40 

Pánske alebo chlapčenské odevy, 

celkom dohotovené z textílií 

položiek 5903, 5906 alebo 5907, 

inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, nepletené alebo 

neháčkované 

68 000 

kilogramov 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná 

výroba
11

 

6210 50 

Dámske alebo dievčenské odevy, 

celkom dohotovené z textílií 

položiek 5903, 5906 alebo 5907, 

inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, nepletené alebo 

neháčkované 

30 000 

kilogramov 

6211 

Teplákové súpravy, lyžiarske 

odevy a plavky; ostatné odevy, 

inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, nepletené alebo 

neháčkované 

52 000 

kilogramov 

6212 10 
Podprsenky, tiež pletené alebo 

háčkované 
297 000 

6212 20 

Podväzkové pásy a podväzkové 

nohavičky, tiež pletené alebo 

háčkované 

32 000 

6212 30 
Korzety, tiež pletené alebo 

háčkované 
40 000 

6212 90 

Plecnice, podväzky a podobné 

výrobky a ich časti, tiež pletené 

alebo háčkované 

16 000 

kilogramov 
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Tabuľka C.3 – Ročná kvóta pre textílie vyvážané z Európskej únie do Kanady 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5007 20 

Tkaniny, obsahujúce 85 

alebo viac hmotnostných 

percent hodvábu alebo 

hodvábneho odpadu iného 

ako buretový hodváb 

83 000 m² Tkanie. 

5111 30 

Tkaniny obsahujúce 

prevažne, ale menej ako 85 

hmotnostných percent 

mykanej vlny alebo 

mykaných jemných chlpov 

zvierat, v zmesi hlavne 

alebo výlučne 

s chemickými strižnými 

vláknami 

205 000 m² Tkanie. 

5112 

Tkaniny z česanej vlny 

alebo česaných jemných 

chlpov zvierat  

200 000 Tkanie. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5208 39 

Bavlnené tkaniny 

obsahujúce najmenej 85 

hmotnostných percent 

bavlny, s plošnou 

hmotnosťou najviac 200 

g/m², farbené, okrem 

bavlnených tkanín vo väzbe 

trojväzbový alebo 

štvorväzbový keper vrátane 

väzby krížového kepra, ako 

aj bavlnené tkaniny 

v plátnovej väzbe 

116 000 m² Tkanie. 

5401 10 

Šijacia niť zo syntetických 

vlákien, tiež upravená na 

predaj v malom 

18 000 

Extrúzia priadze 

z chemických vlákien, tiež 

spolu so spriadaním; alebo 

spriadanie. 

5402 11 

Priadza zo syntetických 

vlákien, neupravená na 

predaj v malom, 

vysokopevnostná priadza 

z aromatických polyamidov 

504 000 

Extrúzia priadze 

z chemických vlákien, tiež 

spolu so spriadaním; alebo 

spriadanie. 

5404 

Syntetický monofil 

s dĺžkovou hmotnosťou 

67 decitexov alebo viac, 

ktorého žiadny rozmer 

v priereze nepresahuje 

1 mm; pásiky a podobné 

tvary (napríklad umelá 

slama), zo syntetických 

textilných materiálov, so 

zdanlivou šírkou 

nepresahujúcou 5 mm 

275 000 

Extrúzia priadze 

z chemických vlákien, tiež 

spolu so spriadaním; alebo 

spriadanie. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5407 

Tkaniny z priadze zo 

syntetických vlákien, 

vrátane tkanín vyrobených 

z materiálov položky 5404 

636 000 Tkanie. 

5603 

Netkané textílie, tiež 

impregnované, potiahnuté, 

pokryté alebo laminované, 

inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté 

1 629 000 

Akékoľvek spracovanie 

okrem tkania vrátane 

vpichovania. 

5607 41 

Motúzy na viazanie alebo 

balenie z polyetylénu alebo 

polypropylénu 

813 000 

Akékoľvek spracovanie 

okrem tkania vrátane 

vpichovania. 

5607 49 

Motúzy, šnúry, povrazy 

a laná z polyetylénu alebo 

polypropylénu, tiež 

splietané alebo oplietané 

a tiež impregnované, 

potiahnuté, pokryté alebo 

oplášťované kaučukom 

alebo plastmi (okrem 

motúzov na viazanie alebo 

balenie) 

347 000 

Akékoľvek spracovanie 

okrem tkania vrátane 

vpichovania. 

5702 42 

Koberce a ostatné textilné 

podlahové krytiny, 

z chemických textilných 

materiálov, tkané, 

nevšívané ani 

nepovločkované, tiež 

celkom dohotovené, okrem 

druhov „Kelem“, 

„Schumacks“, „Karamanie“ 

a podobných ručne tkaných 

kobercov 

187 000 m² 

Tkanie; alebo 

používanie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5703 20 

Koberce a ostatné textilné 

podlahové krytiny, z nylonu 

alebo ostatných 

polyamidov, všívané, tiež 

celkom dohotovené 

413 000 m² 

Tkanie; alebo 

používanie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania. 

5704 90 

Koberce a ostatné textilné 

podlahové krytiny, z plsti, 

nevšívané ani 

nepovločkované, tiež 

celkom dohotovené (okrem 

dlaždíc s maximálnou 

plochou povrchu 0,3 m²) 

1 830 000 

Tkanie; alebo 

používanie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania. 

5903 

Textílie impregnované, 

potiahnuté, pokryté alebo 

laminované plastmi okrem 

pneumatikových kordových 

textílií z vysokopevnostnej 

priadze z nylonu alebo 

ostatných polyamidov, 

polyesterov alebo 

viskózových vlákien  

209 000 

Tkanie; alebo 

nanášanie povrchovej 

vrstvy, povločkovanie, 

laminovanie alebo 

pokovovanie, v každom 

prípade spolu s aspoň 

ďalšími dvoma hlavnými 

prípravnými alebo 

dokončovacími operáciami 

(ako je napríklad 

kalandrovanie či spracovanie 

na dosiahnutie 

nezrážanlivosti) umožňuje 

získať status pôvodného 

výrobku, a to za 

predpokladu, že aspoň 52,5 

percenta hodnoty bolo 

pridanej na základe 

prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5904 10 
Linoleum, tiež rezané do 

tvaru 
61 000 m² 

Tkanie; alebo 

nanášanie povrchovej 

vrstvy, povločkovanie, 

laminovanie alebo 

pokovovanie, v každom 

prípade spolu s aspoň 

ďalšími dvoma hlavnými 

prípravnými alebo 

dokončovacími operáciami 

(ako je napríklad 

kalandrovanie či spracovanie 

na dosiahnutie 

nezrážanlivosti) umožňuje 

získať status pôvodného 

výrobku, a to za 

predpokladu, že aspoň 52,5 

percenta hodnoty bolo 

pridanej na základe ceny 

výrobku zo závodu. 

5910 00 

Hnacie alebo dopravníkové 

pásy alebo remene, 

z textilného materiálu, tiež 

impregnované, potiahnuté, 

pokryté alebo laminované 

plastmi, alebo zosilnené 

kovom alebo ostatným 

materiálom  

298 000 

Výroba z priadze, textilného 

odpadu alebo handier 

položky 6310; 

tkanie; alebo 

nanášanie povrchovej 

vrstvy, povločkovanie, 

laminovanie alebo 

pokovovanie, v každom 

prípade spolu s aspoň 

ďalšími dvoma hlavnými 

prípravnými alebo 

dokončovacími operáciami 

(ako je napríklad 

kalandrovanie či spracovanie 

na dosiahnutie 

nezrážanlivosti) umožňuje 

získať status pôvodného 

výrobku, a to za 

predpokladu, že aspoň 52,5 

percenta hodnoty bolo 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

pridanej na základe ceny 

výrobku zo závodu. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

5911 

Textilné výrobky a tovar na 

technické účely, 

špecifikované v poznámke 

7 ku kapitole 59 

160 000 

Výroba z priadze, textilného 

odpadu alebo handier 

položky 6310; 

tkanie; alebo 

nanášanie povrchovej 

vrstvy, povločkovanie, 

laminovanie alebo 

pokovovanie, v každom 

prípade spolu s aspoň 

ďalšími dvoma hlavnými 

prípravnými alebo 

dokončovacími operáciami 

(ako je napríklad 

kalandrovanie či spracovanie 

na dosiahnutie 

nezrážanlivosti) umožňuje 

získať status pôvodného 

výrobku, a to za 

predpokladu, že aspoň 52,5 

percenta hodnoty bolo 

pridanej na základe ceny 

výrobku zo závodu. 

6302 21 

Bielizeň posteľná, 

potlačená, z bavlny, 

nepletená alebo 

neháčkovaná 

176 000 

Strihanie textílií 

a dohotovenie; alebo 

použitie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania spolu 

s dohotovením (vrátane 

nastrihania). 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do 

Kanady 

(kilogramy, ak 

nie je uvedené 

inak) 

Dostatočná výroba 

6302 31 

Bielizeň posteľná, iná ako 

potlačená, z bavlny, 

nepletená alebo 

neháčkovaná 

216 000 

Strihanie textílií 

a dohotovenie; 

použitie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania spolu 

s dohotovením (vrátane 

nastrihania); alebo 

dohotovenie, ktorému 

predchádza potlač. 

6302 91 

Toaletná a kuchynská 

bielizeň, z bavlny (okrem 

slučkovej uterákoviny alebo 

podobných slučkových 

tkanín), handry na dlážku, 

handry na leštenie, utierky 

na riad a prachovky 

20 000 

Použitie akéhokoľvek 

spracovania okrem tkania 

vrátane vpichovania spolu 

s dohotovením (vrátane 

nastrihania); 

strihanie textílií 

a dohotovenie; alebo 

dohotovenie, ktorému 

predchádza potlač. 
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Tabuľka C.4 – Ročná kvóta pre odevy vyvážané z Európskej únie do Kanady 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do Kanady 

(v jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba12 

6105 10 

Pánske alebo chlapčenské 

košele z bavlny, pletené alebo 

háčkované (okrem nočných 

košieľ, vrchných tričiek, tielok 

a ostatných tričiek) 

46 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6106 

Dámske alebo dievčenské 

blúzky, košele a košeľové 

blúzky, pletené alebo 

háčkované (okrem vrchných 

tričiek a tričiek) 

126 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6109 

Vrchné tričká (T–shirts), tielka 

a ostatné tričká, pletené alebo 

háčkované 

722 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

                                                 
12

 S ohľadom na výrobky, na ktoré sa vzťahuje tabuľka C.4, sa predpokladá, že dostatočná 

výroba zahrnutá v tomto stĺpci umožňuje výrobu nad rámec nedostatočnej výroby stanovenej 

v článku 7. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do Kanady 

(v jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba12 

6110 

Pulóvre, svetre, vesty (tiež 

zapínacie) a podobné výrobky, 

pletené alebo háčkované 

(okrem prešívaných viest) 

537 000  

Strihanie textílií 

a dohotovenie; alebo 

pletenie do tvaru 

v prípade výrobkov, pri 

ktorých sa nevyžaduje 

šitie ani iné dodatočné 

spojenie. 

6114 

Odevy, inde nešpecifikované 

ani nezahrnuté, pletené alebo 

háčkované 

58 000 

kilogramov 

Strihanie textílií 

a dohotovenie; alebo 

pletenie do tvaru 

v prípade výrobkov, pri 

ktorých sa nevyžaduje 

šitie ani iné dodatočné 

spojenie. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do Kanady 

(v jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba12 

6115 

Pančuchové nohavice, 

pančuchy, podkolienky, 

ponožky a ostatný pančuchový 

tovar, vrátane pančuchového 

tovaru s odstupňovanou 

kompresiou (napríklad pančúch 

na kŕčové žily) a obuvi bez 

podrážok, pletené alebo 

háčkované (okrem 

dojčenských) 

1 691 000 párov 

Strihanie textílií 

a dohotovenie; alebo 

pletenie do tvaru 

v prípade výrobkov, pri 

ktorých sa nevyžaduje 

šitie ani iné dodatočné 

spojenie. 

6202 11 

Dámske alebo dievčenské 

kabáty, plášte, peleríny, kabáty 

a podobné výrobky, z vlny 

alebo jemných chlpov zvierat, 

nepletené alebo neháčkované 

15 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6202 93 

Dámske alebo dievčenské 

bundy, vetrovky a podobné 

výrobky, z chemických vlákien 

(nepletené alebo neháčkované)  

16 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do Kanady 

(v jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba12 

6203 11 

Pánske alebo chlapčenské 

obleky, z vlny alebo jemných 

chlpov zvierat 

39 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6203 12-6203 49 

Pánske alebo chlapčenské 

obleky (okrem tých, ktoré sú 

z vlny alebo jemných chlpov 

zvierat), komplety, saká, 

blejzre, nohavice, nohavice 

s náprsenkou a plecnicami, 

lýtkové a krátke nohavice 

(okrem pletených alebo 

háčkovaných a plaviek) 

281 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6204 

Dámske alebo dievčenské 

kostýmy, komplety, kabátiky, 

blejzre, šaty, sukne, nohavicové 

sukne, nohavice, nohavice 

s náprsenkou a plecnicami, 

lýtkové a krátke nohavice 

(okrem pletených alebo 

háčkovaných a plaviek) 

537 000  
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 

Ročná kvóta na 

vývoz 

z Európskej 

únie do Kanady 

(v jednotkách, 

pokiaľ nie je 

uvedené inak) 

Dostatočná výroba12 

6205 20 

Pánske alebo chlapčenské 

košele, z bavlny, nepletené 

alebo neháčkované 

182 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6210 

Odevy celkom dohotovené 

z textílií položiek 56,02, 56,03, 

59,03, 59,06 alebo 59,07 

(okrem pletených alebo 

háčkovaných a dojčenských 

odevov) 

19 000 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6211 

Teplákové súpravy, lyžiarske 

odevy a plavky, ostatné odevy, 

inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté (okrem pletených 

alebo háčkovaných) 

85 000 

kilogramov 

Strihanie textílií 

a dohotovenie. 

6212 

Podprsenky, podväzkové pásy, 

korzety, plecnice, podväzky 

a podobné výrobky a ich časti, 

zo všetkých druhov textilných 

materiálov, tiež elastické, 

vrátane pletených alebo 

háčkovaných (okrem opaskov 

a korzetov vyrobených výlučne 

z gumy) 

26 000 tuctov 
Strihanie textílií 

a dohotovenie. 
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Ustanovenia o zvýšení kvót týkajúce sa tabuliek C.1, C.2, C.3 a C.4 

 

1. Pre každý výrobok uvedený v tabuľkách C.1, C.2, C.3 a C.4 platí, že ak sa využije počas 

kalendárneho roka viac ako 80 percent pridelenej kvóty pôvodu pre výrobok, tak sa pridelená 

kvóta pôvodu na nasledujúci kalendárny rok zvýši. Zvýšenie bude predstavovať 3 percentá 

pridelenej kvóty pôvodu pre výrobok v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ustanovenie 

o zvýšení sa bude prvýkrát uplatňovať po uplynutí prvého úplného kalendárneho roka po 

nadobudnutí platnosti tejto dohody. Pridelené ročné kvóty pôvodu sa môžu zvýšiť počas 

obdobia najviac desiatich rokov. 

 

2. Každé zvýšenie úrovne kvóty pôvodu sa bude vykonávať v prvom štvrťroku nasledujúceho 

kalendárneho roka. Zmluvná strana dovozu písomne oznámi zmluvnej strane vývozu, či 

podmienka uvedená v odseku 1 je splnená, a ak áno, tak zvýšenie kvóty pôvodu a dátum, 

odkedy sa zvýšenie uplatňuje. Zmluvné strany zabezpečia, aby boli informácie o zvýšení 

kvóty pôvodu a dátume uplatňovania zvýšenia verejne dostupné. 

 

Ustanovenie o preskúmaní kvót týkajúce sa tabuliek C.1, C.2, C.3 a C.4 

 

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa zmluvné strany stretnú s cieľom prehodnotiť množstvá 

výrobkov v rámci pridelených kvót na základe vývoja na relevantných trhoch a v odvetviach. 

Zmluvné strany môžu odporučiť zmeny Výboru pre obchod s tovarom. 
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Oddiel D – Vozidlá 

 

Tabuľka D.1 – Ročná kvóta pre vozidlá vyvážané z Kanady do Európskej únie 

 

Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 
Dostatočná 

výroba 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách) 

8703 21 

Ostatné vozidlá s vratným 

zážihovým piestovým spaľovacím 

motorom: s objemom valcov 

nepresahujúcim 1 000 cm
3
 

Výroba, pri ktorej 

hodnota všetkých 

použitých 

nepôvodných 

materiálov 

nepresahuje: 

a) 70 percent 

prevodnej 

hodnoty alebo 

ceny výrobku 

zo závodu; 

alebo 

b) 80 percent 

čistých 

nákladov 

výrobku. 

100 000 

8703 22 

Ostatné vozidlá s vratným 

zážihovým piestovým spaľovacím 

motorom: s objemom valcov 

presahujúcim 1 000 cm
3
, ale 

nepresahujúcim 1 500 cm
3
 

8703 23 

Ostatné vozidlá s vratným 

zážihovým piestovým spaľovacím 

motorom: s objemom valcov 

presahujúcim 1 500 cm
3
, ale 

nepresahujúcim 3 000 cm
3
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Zatriedenie 

podľa 

harmonizovaného 

systému 

Opis výrobku 
Dostatočná 

výroba 

Ročná kvóta na 

vývoz z Kanady 

do Európskej 

únie (v 

jednotkách) 

8703 24 

Ostatné vozidlá s vratným 

zážihovým piestovým spaľovacím 

motorom: s objemom valcov 

presahujúcim 3 000 cm
3
 

8703 31 

Ostatné vozidlá so vznetovým 

piestovým spaľovacím motorom (s 

dieselovým motorom alebo 

s motorom so žiarovou hlavou): 

s objemom valcov nepresahujúcim 

1 500 cm
3
 

8703 32 

Ostatné vozidlá so vznetovým 

piestovým spaľovacím motorom (s 

dieselovým motorom alebo 

s motorom so žiarovou hlavou): 

s objemom valcov presahujúcim 

1 500 cm
3
, ale nepresahujúcim 

2 500 cm
3
 

8703 33 

Ostatné vozidlá so vznetovým 

piestovým spaľovacím motorom (s 

dieselovým motorom alebo 

s motorom so žiarovou hlavou): 

s objemom valcov presahujúcim 

2 500 cm
3
 

8703 90 Ostatné 
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Poznámka 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú uplatňovať kumuláciu so Spojenými štátmi americkými podľa 

týchto ustanovení: 

 

Za predpokladu, že medzi každou zmluvnou stranou a Spojenými štátmi je v platnosti dohoda 

o voľnom obchode, ktorá je v súlade so záväzkami zmluvných strán týkajúcimi sa WTO, a že 

zmluvné strany dospeli k dohode o všetkých uplatniteľných podmienkach, každý materiál kapitol 84, 

85, 87 alebo 94 harmonizovaného systému s pôvodom v Spojených štátoch použitý pri výrobe 

výrobku podpoložiek 8703 21 až 8703 90 harmonizovaného systému v Kanade alebo Európskej únii 

sa bude považovať za pôvodný. Bez toho, aby bol dotknutý výsledok rokovaní o voľnom obchode 

medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, rokovania o uplatniteľných podmienkach budú zahŕňať 

konzultácie s cieľom zabezpečiť súlad medzi metódou výpočtu dohodnutou medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi a metódou uplatniteľnou podľa tejto dohody na tieto výrobky kapitoly 87, ak je 

to potrebné. 

 

Tabuľka D. 1 sa z tohto dôvodu prestane uplatňovať jeden rok po začatí uplatňovania takejto 

kumulácie. 

 

Uplatňovanie kumulácie a vypustenie poznámky 1 bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 

únie na informačné účely. 

 

Ustanovenie o preskúmaní kvót 

 

Ak kumulácia so Spojenými štátmi sedem rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody ešte 

nenadobudla platnosť, obe zmluvné strany sa na žiadosť jednej zmluvnej strany stretnú, aby 

preskúmali tieto ustanovenia. 

 

Alternatívne pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky položky 8702 
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Pre výrobky položky 8702 vyvážané z Kanady do Európskej únie sa uplatňuje toto alternatívne 

pravidlo pôvodu namiesto pravidla pôvodu stanoveného v prílohe 5: 

 

Zmena z ktorejkoľvek inej položky okrem položiek 8706 až 8708; alebo 

 

zmena v rámci tejto položky alebo položiek 8706 až 8708, či už dôjde k zmene z akejkoľvek 

inej položky alebo nie, a to za predpokladu, že hodnota nepôvodných materiálov tejto 

položky alebo položiek 8706 až 8708 nepresahuje 50 percent prevodnej hodnoty alebo 

ceny výrobku zo závodu. 

 

Toto pravidlo pôvodu sa bude uplatňovať na podniky so sídlom v Kanade, na ich nástupnícke 

podniky a nadobúdateľov vyrábajúcich výrobky položky 8702 v Kanade, a to po ukončení rokovaní 

1. augusta 2014. 

 

Poznámka 2 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú uplatňovať kumuláciu so Spojenými štátmi americkými podľa 

týchto ustanovení: 

 

Za predpokladu, že medzi každou zmluvnou stranou a Spojenými štátmi je v platnosti dohoda 

o voľnom obchode, ktorá je v súlade so záväzkami zmluvných strán týkajúcimi sa WTO, a že 

zmluvné strany dospeli k dohode o všetkých uplatniteľných podmienkach, každý materiál kapitol 84, 

85, 87 alebo 94 harmonizovaného systému s pôvodom v Spojených štátoch použitý pri výrobe 

výrobku položky 8702 harmonizovaného systému v Kanade alebo Európskej únii sa bude považovať 

za pôvodný. 

 

Alternatívne pravidlá pôvodu pre výrobky položky 8702 sa z tohto dôvodu prestanú uplatňovať 

jeden rok po začatí uplatňovania takejto kumulácie. 

 

Uplatňovanie kumulácie a vypustenie poznámky 2 bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 

únie na informačné účely. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 6 

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE  

TÝKAJÚCE SA PRAVIDIEL PÔVODU PRE TEXTÍLIE A ODEVY 

 

1. Obchod v oblasti textilu a odevov medzi zmluvnými stranami je podľa tejto dohody založený 

na zásade, že dvojité spracovanie umožňuje získať status pôvodného výrobku, ako sa uvádza 

v prílohe 5 (Pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky) Protokolu o pravidlách pôvodu 

a postupoch stanovenia pôvodu. 

 

2. Napriek tomu, a z viacerých dôvodov vrátane neexistencie negatívneho kumulatívneho účinku 

na výrobcov z EÚ, sa zmluvné strany dohodli odchýliť sa od odseku 1 vytvorením 

obmedzených, recipročných kvót pôvodu pre textílie a odevy. Tieto kvóty pôvodu sú 

vyjadrené objemom podľa jednotlivých kategórií výrobkov, pričom pri obmedzenej a jasne 

označenej množine kategórií výrobkov sa farbenie a potlač považujú za rovnocenné. 

 

3. Zmluvné strany potvrdzujú, že pri uplatňovaní týchto kvót pôvodu, ktoré sú výnimočné, sa 

bude dôsledne dodržiavať Protokol o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 7 

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA  

TÝKAJÚCE SA ANDORRSKÉHO KNIEŽATSTVA  

A SANMARÍNSKEJ REPUBLIKY 

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ANDORRSKÉHO KNIEŽATSTVA 

 

1. Výrobky s pôvodom v Andorrskom kniežatstve, ktoré patria do kapitol 25 až 97 

harmonizovaného systému, Kanada akceptuje ako výrobky s pôvodom v Európskej únii 

v zmysle tejto dohody, a to za predpokladu, že colná únia zriadená rozhodnutím Rady 

90/680/EHS z 26. novembra 1990 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi 

Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom zostáva v platnosti. 

 

2. Protokol o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa uplatňuje mutatis mutandis 

na účely určenia statusu pôvodného výrobku výrobkov uvedených v odseku 1 tohto 

spoločného vyhlásenia. 

 

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SANMARÍNSKEJ REPUBLIKY 

 

1. Výrobky s pôvodom v Sanmarínskej republike Kanada akceptuje ako výrobky s pôvodom 

v Európskej únii v zmysle tejto dohody, a to za predpokladu, že na tieto výrobky sa vzťahuje 

Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom 

a Sanmarínskou republikou, podpísaná v Bruseli 16. decembra 1991, pričom zostáva 

v platnosti. 

 

2. Protokol o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa uplatňuje mutatis mutandis 

na účely určenia statusu pôvodného výrobku výrobkov uvedených v odseku 1 tohto 

spoločného vyhlásenia. 

 

 

________________ 


