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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 1993 bola v
Luxemburgu podpísaná Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Dohodou súhlas svojím uznesením z 15.
decembra 1993 č. 352 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. júla 1994. Dohoda
nadobudla platnosť 1. februára 1995 na základe článku 123 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stratila platnosť Dohoda medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísaná
v Bruseli 7. mája 1990 a Protokol medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou parafovaný v Bruseli 28. júna 1991.

EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ

UZATVORENÁ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA
STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

EURÓPSKA DOHODA
Európske spoločenstvá/Slovenská republika

EURÓPSKA DOHODA O PRIDRUŽENÍ

UZATVORENÁ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA
STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

Slovenská republika

na strane jednej
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a

Belgické kráľovstvo,

Dánske kráľovstvo,

Spolková republika Nemecko,

Grécka republika,

Španielske kráľovstvo,

Francúzska republika,

Írsko,

Talianska republika,

Luxemburské veľkovojvodstvo,

Holandské kráľovstvo,

Portugalská republika,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

zmluvné strany Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, Zmluvy zakladajúcej
Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo pre atómovú
energiu (ďalej len „členské štáty“) a

Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske
spoločenstvo uhlia a ocele (ďalej len „Spoločenstvo“)

na strane druhej,

berúc do úvahy závažnosť prepojení, ktoré existujú medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi
a Slovenskou republikou, a spoločné hodnoty, ktoré vzájomne uznávajú;
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uznávajúc, že Spoločenstvo a Slovenská republika si želajú posilniť tieto prepojenia a vytvoriť
tesné a trvalé vzťahy založené na reciprocite, ktoré by umožnili Slovenskej republike zúčastniť sa
na procese európskej integrácie, posilňujúc a rozširujúc tak vzťahy založené v minulosti, najmä
Dohodou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísanou 7. mája 1990 medzi
Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnou dohodou medzi
Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, ktorá nadobudla platnosť 1.
marca 1992;

uznávajúc, že rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k 1. januáru 1993, prv než
nadobudla platnosť Európska dohoda podpísaná medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, spôsobilo, že bolo nevyhnutné uzavrieť samostatnú
Európsku dohodu tak so Slovenskou republikou, ako aj s Českou republikou;

majúc na zreteli možnosti kvalitatívne nových vzťahov, ktoré ponúka nástup novej demokracie v
Slovenskej republike;

majúc na zreteli záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Slovenskej republiky posilňovať
politické a hospodárske slobody, ktoré tvoria vlastný základ pridruženia;

uznávajúc nastolenie nového politického poriadku v Slovenskej republike, ktorý rešpektuje
zvrchovanosť práva a ľudské práva, zahŕňajúc práva osôb, ktoré sú príslušníkmi menšín, a v
ktorom pôsobí systém viacerých politických strán so slobodnými a demokratickými voľbami;

potvrdzujúc pripravenosť Spoločenstva prispievať k posilňovaniu tohto nového demokratického
poriadku, ako aj podporovať vytvorenie nového ekonomického poriadku v Slovenskej republike
založeného na princípoch slobodného trhového hospodárstva;

majúc na zreteli pevný záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Slovenskej republiky
plne realizovať všetky zásady a ustanovenia obsiahnuté najmä v Záverečnom akte Konferencie o
bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE), v záverečných dokumentoch z Viedne a Madridu a v
Parížskej charte pre novú Európu;

uvedomujúc si závažnosť tejto Európskej dohody (ďalej len „Dohoda“) pre vytváranie systému
stability v Európe založeného na spolupráci so Spoločenstvom ako jedným z jeho základných
kameňov;

v presvedčení, že by sa malo vytvoriť prepojenie medzi plnou realizáciou pridruženia na jednej
strane a skutočným zavŕšením politických, ekonomických a právnych reforiem v Slovenskej
republike na druhej strane, ako aj zavádzaním faktorov nevyhnutných na spoluprácu a zbližovanie
systémov zmluvných strán, najmä vo svetle záverov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v
Európe (KBSE) v Bonne;

želajúc si nastoliť pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach
spoločného záujmu;
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berúc do úvahy ochotu Spoločenstva poskytovať rozhodnú podporu pri uskutočňovaní prestavby
a pomáhať Slovenskej republike vyrovnávať sa s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami
štrukturálnych zmien;

berúc do úvahy ďalej ochotu Spoločenstva vytvoriť nástroje spolupráce a hospodárskej,
technickej a finančnej pomoci na globálnom a viacročnom základe;

majúc na zreteli angažovanosť Spoločenstva a Slovenskej republiky za voľný obchod, a najmä za
dodržiavanie práv a záväzkov vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o clách a obchode;

majúc na mysli hospodárske a sociálne nerovnosti medzi Spoločenstvom a Slovenskou
republikou, a tak uznávajúc, že ciele tohto pridruženia by sa mali dosiahnuť prostredníctvom
príslušných ustanovení tejto Dohody;

v presvedčení, že táto Dohoda vytvorí nové ovzdušie pre ich ekonomické vzťahy, a najmä na
rozvoj obchodu a investícií, nástrojov, ktoré sú nevyhnutné na hospodársku reštrukturalizáciu a
technickú modernizáciu;

želajúc si nadviazať kultúrnu spoluprácu a rozvíjať výmenu informácií;

uvedomujúc si skutočnosť, že konečným cieľom Slovenskej republiky je jej pristúpenie do
Spoločenstva a že toto pridruženie podľa názoru zmluvných strán bude pomáhať Slovenskej
republike dosiahnuť daný cieľ,

dohodli sa uzavrieť túto Dohodu a na tento účel určili za svojich splnomocnencov za

SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Vladimír Mečiar,
predseda vlády

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO:
Robert Urbain,

minister pre zahraničný obchod a európske záležitosti

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO:
Niels Helveg Petersen,

minister zahraničných vecí

SPOLKOVÚ REPUBLIKU NEMECKO:
Klaus Kinkel,

minister zahraničných vecí

GRÉCKU REPUBLIKU:
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Michel Papakonstantinou,
minister zahraničných vecí

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO:
Javier Solana,

minister zahraničných vecí

FRANCÚZSKU REPUBLIKU:
Alain Juppe,

minister zahraničných vecí

ÍRSKO:
Dick Spring,

minister zahraničných vecí

TALIANSKU REPUBLIKU:
Paolo Baratta,

minister zahraničného obchodu

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO:
Jacques Poos,

minister zahraničných vecí

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO:
Peter Kooijmans,

minister zahraničných vecí

PORTUGALSKÚ REPUBLIKU:
José Manuel Durao Barroso,
minister zahraničných vecí,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:
David Heathcoat-Amory,

štátny minister zahraničných vecí

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ
ENERGIU a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE:

Willy Claes,
minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva,
úradujúci predseda Rady Európskych spoločenstiev

Sir Leon Brittan,
podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev

Hans van den Broek,
člen Komisie Európskych spoločenstiev,

ktorí, vymeniac si svoje plné moci predložené ako dobré a v náležitej forme,

dohodli sa na tomto:

PREAMBULA
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Článok 1
1. Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a

Slovenskou republikou na druhej strane.

2. Cieľom tejto Dohody je
– poskytovať vhodný rámec pre politický dialóg, umožňujúci rozvoj úzkych politických vzťahov
medzi zmluvnými stranami,
– podporovať rozvoj obchodu a harmonické ekonomické vzťahy medzi stranami, a tým
podporovať aj dynamický hospodársky rozvoj a prosperitu v Slovenskej republike,
– poskytovať základňu pre finančnú a technickú pomoc Spoločenstva Slovenskej republike,
– poskytovať vhodný rámec pre postupnú integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva.
Slovenská republika bude na tento účel pracovať na tom, aby sa plnili potrebné podmienky,
– podporovať spoluprácu v kultúrnych otázkach.

ODDIEL I

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 2
Medzi zmluvnými stranami sa ustanovuje pravidelný politický dialóg, ktorý tieto hodlajú
rozvíjať a prehlbovať ako účinný prostriedok, ktorý má sprevádzať a upevňovať zbližovanie
medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, podporovať politické a ekonomické zmeny
prebiehajúce v tejto krajine a prispievať k vytváraniu trvalých vzťahov solidarity a nových

foriem spolupráce. Politický dialóg a spolupráca založené na spoločne uznávaných
hodnotách a cieľoch

– uľahčí plné zapojenie Slovenskej republiky do spoločenstva demokratických štátov a postupné
zbližovanie sa so Spoločenstvom. Hospodárske zbližovanie, ktoré zabezpečuje Dohoda, povedie k
väčšiemu politickému zbližovaniu,

– povedie k narastajúcemu zbližovaniu postojov k medzinárodným otázkam, najmä k tým
otázkam, ktoré môžu mať podstatné dôsledky pre jednu alebo pre druhú zmluvnú stranu,

– prispeje k zbližovaniu postojov zmluvných strán v bezpečnostných otázkach.

Článok 3

Na ministerskej úrovni bude politický dialóg prebiehať v rámci Asociačnej rady. Tá bude niesť
všeobecnú zodpovednosť za všetky otázky, ktoré jej budú chcieť dané zmluvné strany predložiť.

Článok 4

Iné postupy a mechanizmy politického dialógu vytvoria zmluvné strany, a to predovšetkým v
týchto formách:

– stretnutiami, podľa potreby, prezidenta Slovenskej republiky na jednej strane a predsedu
Európskej rady a predsedu Komisie Európskych spoločenstiev na druhej strane,

– stretnutiami na úrovni vyšších predstaviteľov (politických riaditeľov) medzi predstaviteľmi
Slovenskej republiky na jednej strane a predsedníctvom Rady Európskych spoločenstiev a Komisie
na druhej strane,

– plným využívaním diplomatických kanálov,

– začlenením Slovenskej republiky do skupiny krajín získavajúcich pravidelné informácie o
otázkach prejednávaných v európskej politickej spolupráci, a práve tak si vymieňajúcich
informácie s cieľom dosiahnuť ciele vymedzené v článku 2,
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– všetkými ďalšími prostriedkami, ktoré by mohli užitočne prispievať k upevňovaniu, rozvoju a
zintenzívňovaniu tohto dialógu.

Článok 5

Politický dialóg na parlamentnej úrovni bude prebiehať v rámci Parlamentného asociačného
výboru.

ODDIEL II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 6

Rešpektovanie demokratických zásad a ľudských práv zakotvených v Helsinskom Záverečnom
akte a Parížskej charte pre novú Európu, ako aj zásad trhovej ekonomiky podnecuje domácu a
zahraničnú politiku zmluvných strán a vytvára podstatné prvky súčasného pridruženia.

Článok 7
1. Pridruženie sa týka prechodného obdobia v maximálnej dĺžke trvania desiatich rokov,

rozdelených do dvoch po sebe nasledujúcich období, z ktorých každé bude v zásade trvať päť
rokov. Prvá etapa sa začína nadobudnutím platnosti Dohody.

2. Asociačná rada bude pravidelne postupovať tak, že bude pravidelne skúmať uplatňovanie
Dohody a dosiahnuté výsledky ekonomických reforiem v Slovenskej republike na základe zásad
zakotvených v preambule.

3. Počas obdobia dvanástich mesiacov pred vypršaním prvej etapy sa zíde Asociačná rada, aby
rozhodla o prechode do druhej etapy, ako aj o akýchkoľvek možných zmenách, ktoré by sa mali
uskutočniť v súvislosti s obsahom daných dispozícií a ktorými by sa mala riadiť druhá etapa.
Pritom bude brať do úvahy výsledky posudzovania uvedeného v odseku 2.

4. Dve etapy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa nebudú vzťahovať na oddiel III.

ODDIEL III

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 8
1. Spoločenstvo a Slovenská republika postupne vytvoria oblasť voľného obchodu v prechodnom

období, ktoré bude trvať maximálne desať rokov a začne plynúť nadobudnutím platnosti
Dohody, v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody
o clách a obchode (GATT).

2. Pri klasifikácii tovaru, s ktorým obchodujú obe zmluvné strany, sa bude aplikovať kombinovaná
nomenklatúra tovaru.

3. Základným colným poplatkom na každý výrobok, na ktorý sa majú vzťahovať následné zníženia
podľa Dohody, bude clo skutočne uplatňované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
erga omnes k 29. februáru 1992.

4. Ak po nadobudnutí platnosti Dohody nastane akékoľvek všeobecné zníženie colných sadzieb,
najmä však zníženie podľa Dohody o colných sadzbách uzavretej ako výsledok Uruguajského
kola GATT, tieto znížené clá nahradia základné colné poplatky uvedené v odseku 3, začínajúc
dňom, keď sa toto zníženie uplatní.

5. Spoločenstvo a Slovenská republika si vzájomne oznámia svoje príslušné základné colné
poplatky.

KAPITOLA I
PRIEMYSELNÉ VÝROBKY
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Článok 9
1. Ustanovenia tejto kapitoly sa budú vzťahovať na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej

republike a v Spoločenstve a ktoré sú uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej
nomenklatúry, s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe I.

2. Ustanovenia článkov 10 až 14 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v článkoch 16 a 17.

Článok 10
1. Dovozné clá, ktorým v Spoločenstve podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej

republike, s výnimkou výrobkov uvedených v prílohách II a III, budú zrušené nadobudnutím
platnosti Dohody.

2. Dovozné clá, ktorým v Spoločenstve podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej
republike, uvedené v prílohe II, sa budú postupne znižovať odo dňa nadobudnutia platnosti
Dohody ročnými zníženiami o 20 % zo základného cla a po roku o ďalších 20 % zo základného
cla. Colné sadzby budú celkom zrušené do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti
Dohody.

3. Výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe III budú požívať výhody
pozastavenia dovozných ciel v rámci limitov ročných colných kvót alebo stropov Spoločenstva,
ktoré sa budú postupne zvyšovať v súlade s podmienkami uvedenými v danej prílohe tak, aby
bolo dosiahnuté úplné zrušenie dovozných ciel na príslušné výrobky do konca tretieho roka po
nadobudnutí platnosti Dohody.

Súčasne sa budú postupne odstraňovať dovozné clá vzťahujúce sa na dovozné množstvá
presahujúce výšku uvedenej kvóty alebo stropy za predpokladu, že to, čo je určené vo vyššie
uvedených ustanoveniach, bude postupne odstraňované, a to ročnými zníženiami o 15 % od
nadobudnutia platnosti Dohody. Zostávajúce clá budú zrušené do konca tretieho roka.

4. Kvantitatívne obmedzenia a opatrenia s účinkom rovnocenným s kvantitatívnymi obmedzeniami
na dovoz do Spoločenstva budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody, pokiaľ ide
o výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike.

Článok 11
1. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v

Spoločenstve, uvedené v prílohe IV, budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti Dohody.

2. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, uvedené v prílohe V, budú postupne znižované v súlade s týmto
harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného cla,

– tri roky po dátume nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 %
základného cla,

– päť rokov po dátume nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

3. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, uvedené v prílohe VI, budú postupne znižované v súlade s týmto
harmonogramom:

– tri roky po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného
cla,

– päť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 60 %
základného cla,

– sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 %
základného cla,
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– deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

4. Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, uvedené v prílohe VII, budú postupne znižované v súlade s týmto
harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 80 % základného cla,

– tri roky po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 60 % základného
cla,

– päť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 40 %
základného cla,

– sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody bude každé clo znížené na 20 %
základného cla,

– deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti Dohody budú zostávajúce clá odstránené.

5. Kvantitatívne obmedzenia dovozu do Slovenskej republiky pre výrobky, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, sa zrušia nadobudnutím platnosti Dohody s výnimkou tých výrobkov, ktoré sú
uvedené v prílohe VIII a na ktoré sa dovozné obmedzenia postupne zrušia do konca
prechodného obdobia.

6. Opatrenia s účinkom rovnocenným s kvantitatívnymi obmedzeniami na dovoz do Slovenskej
republiky pre výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, budú zrušené s nadobudnutím
platnosti Dohody.

Článok 12

Ustanovenia o zrušení dovozných ciel sa rovnako použijú na dovozné clá fiškálnej povahy.

Článok 13

Spoločenstvo a Slovenská republika zrušia s nadobudnutím platnosti Dohody vo vzájomnom
obchode všetky poplatky s účinkom rovnocenným s dovoznými clami.

Článok 14
1. Spoločenstvo a Slovenská republika vzájomne postupne zrušia, najneskôr do konca piateho

roka po nadobudnutí platnosti Dohody, všetky vývozné clá a poplatky s rovnakým účinkom.

2. Spoločenstvo zruší k nadobudnutiu platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia vývozu do
Slovenskej republiky a všetky opatrenia s rovnakým účinkom.

3. Slovenská republika zruší s nadobudnutím platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia vývozu
do Spoločenstva a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom s výnimkou tých obmedzení, ktoré
sú uvedené v prílohe IX, ktoré budú zrušené najneskôr do konca piateho roka po nadobudnutí
platnosti Dohody.

Článok 15

Každá zmluvná strana vyhlasuje, že je pripravená znížiť svoje clá v obchode s druhou zmluvnou
stranou rýchlejšie, ako je stanovené v článkoch 10 a 11, ak jej to umožní jej celková ekonomická
situácia a stav príslušného hospodárskeho odvetvia.

Asociačná rada môže na tento účel dávať odporúčania.

Článok 16

Protokol č. 1 stanovuje systém opatrení aplikovateľných na textilné výrobky, o ktorých sa v ňom
hovorí.
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Článok 17

Protokol č. 2 stanovuje systém opatrení aplikovateľných na výrobky, na ktoré sa vzťahuje
Zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo uhlia a ocele.

Článok 18
1. Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú možnosť, aby si Spoločenstvo zachovalo v clách, ktorým

podliehajú výrobky uvedené v prílohe X, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike,
poľnohospodársku zložku aplikovateľnú na výrobky uvedené v prílohe X.

2. Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú možnosť, aby si Slovenská republika zaviedla
poľnohospodársku zložku, pokiaľ ide o clá aplikovateľné na výrobky uvedené v prílohe X, ktoré
majú pôvod v Spoločenstve.

KAPITOLA II
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Článok 19
1. Ustanovenia tejto kapitoly sa budú vzťahovať na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v

Spoločenstve a v Slovenskej republike.

2. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24
kombinovanej nomenklatúry a výrobky uvedené v prílohe I s výnimkou rybolovných výrobkov,
tak ako sú definované Predpisom (EHS) č. 3687/91.

Článok 20

Protokol č. 3 stanovuje systém obchodných dohôd pre spracované poľnohospodárske výrobky
uvedené v tomto protokole.

Článok 21
1. Spoločenstvo zruší od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody kvantitatívne obmedzenia na

dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, udržiavané na
základe Predpisu Rady (EHS) č. 288/82 v podobe existujúcej ku dňu podpisu Dohody.

2. Poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v prílohe XIa
alebo v prílohe XIb budú, počínajúc dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody, požívať výhody
zo zníženia ciel a poplatkov v rámci limitov týkajúcich sa kvót Spoločenstva a za podmienok
stanovených v tej istej prílohe.

3. Dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, do Slovenskej republiky
bude bez kvantitatívnych dovozných obmedzení.

4. Spoločenstvo a Slovenská republika si vzájomne udelia na harmonickom a recipročnom základe
obchodné výhody uvedené v prílohách XII, XIII a XIV v súlade s podmienkami v nich
stanovenými.

5. S prihliadnutím na objem vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ich
zvláštnu citlivosť, na pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky Spoločenstva, na pravidlá
poľnohospodárskej politiky Slovenskej republiky a na dôsledky mnohostranných obchodných
rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode Spoločenstvo a Slovenská republika
preskúmajú v Asociačnej rade na riadnom a recipročnom základe výrobok po výrobku, pokiaľ
ide o možnosti poskytnúť si vzájomne ďalšie obchodné výhody.

Článok 22

Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Dohody, najmä článku 31, pokiaľ vzhľadom na zvláštnu
citlivosť poľnohospodárskych trhov dovozy výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zmluvnej strane a
ktoré sú predmetom obchodných výhod poskytnutých v článku 21, zapríčinia závažné narušenie
trhov druhej zmluvnej strany, obe strany začnú neodkladne konzultácie s cieľom nájsť vhodné
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riešenie. Do takéhoto riešenia môže strana, ktorej sa to týka, prijať opatrenia, ktoré pokladá za
nevyhnutné.

KAPITOLA III
RYBOLOV

Článok 23

Ustanovenia tejto kapitoly sa týkajú morského a sladkovodného výlovu, ktorý má pôvod v
Spoločenstve a v Slovenskej republike a na ktorý sa vzťahuje Predpis (EHS) č. 3687/91 o spoločnej
organizácii trhu s morským a sladkovodným výlovom.

Článok 24

Morský a sladkovodný výlov, ktorý má pôvod v Slovenskej republike a je uvedený v prílohe XV,
bude požívať odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody výhody zníženia colných poplatkov
stanovených v tejto prílohe. Ustanovenia článku 21 ods. 5 budú platiť mutatis mutandis na
rybolovné výrobky.

KAPITOLA IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Ustanovenia tejto kapitoly budú platiť pri obchodovaní so všetkými výrobkami s výnimkou, ak je
to stanovené inak tu alebo v protokoloch č. 1, 2 alebo 3.

Článok 26
1. Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a

Slovenskou republikou nebudú zavádzať nijaké nové dovozné alebo vývozné clá alebo poplatky s
rovnakým účinkom, ani sa nebudú zvyšovať tie, ktoré sa už používajú.

2. Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a
Slovenskou republikou nebudú zavádzať nijaké nové kvantitatívne dovozné alebo vývozné
obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom, ani sa nebudú sprísňovať tie, ktoré už
existujú.

3. S výhradou obchodných výhod udelených podľa článku 21 ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto
článku nebudú nijako obmedzovať uskutočňovanie príslušnej poľnohospodárskej politiky
Slovenskej republiky a Spoločenstva alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení na základe takej
politiky.

Článok 27
1. Obe zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík internej fiškálnej povahy,

spôsobujúcich priamo či nepriamo diskrimináciu výrobkov jednej zmluvnej strany v porovnaní s
podobnými výrobkami, ktoré majú pôvod na území druhej zmluvnej strany.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej z dvoch zmluvných strán nesmú požívať výhody z vrátenia
vnútorného daňového zaťaženia, ktoré by presahovalo výšku priamych či nepriamych daní na
ne uvalených.

Článok 28
1. Táto Dohoda nevylučuje zachovanie alebo zakladanie colných únií, oblastí voľného obchodu

alebo systému opatrení týkajúcich sa obchodovania v pohraničných oblastiach s výnimkou
takých, ktoré menia obchodné dohody zakotvené v tejto Dohode.

2. V rámci Asociačnej rady sa medzi stranami uskutočnia konzultácie o dohodách zakladajúcich
také colné únie a oblasti voľného obchodu a tam, kde sa to žiada, aj o ostatných významných
otázkach týkajúcich sa ich príslušnej obchodnej politiky voči tretím krajinám. Tieto konzultácie
sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretieho štátu k Spoločenstvu tak, aby sa dalo
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zabezpečiť, že sa budú brať do úvahy vzájomné záujmy Spoločenstva a Slovenskej republiky
uvedené v tejto Dohode.

Článok 29

Slovenská republika môže prijať výnimočné opatrenia obmedzeného trvania vo forme zvýšených
ciel, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 11 a článku 26 ods. 1.

Tieto opatrenia sa môžu týkať len novovznikajúcich priemyselných odvetví alebo určitých odvetví
prechádzajúcich reštrukturalizáciou alebo čeliacich vážnym ťažkostiam, najmä tam, kde tieto
ťažkosti spôsobujú výrazné sociálne problémy.

Dovozné clá, ktorým v Slovenskej republike podliehajú výrobky, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, zavádzané formou týchto opatrení neprevýšia 25 % ad valorem a zachovajú si
preferenčný prvok pri výrobkoch, ktoré majú pôvod v Spoločenstve. Celková hodnota dovozu
týchto výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nemôže prevýšiť 15 % celkového dovozu
priemyselných výrobkov zo Spoločenstva vymedzených v kapitole I v poslednom roku, za ktorý sú
k dispozícii štatistiky.

Tieto opatrenia sa budú uplatňovať počas obdobia neprevyšujúceho päť rokov, pokiaľ nebude
ich dlhodobejšie uplatňovanie povolené Asociačnou radou. Prestanú sa uplatňovať najneskôr
uplynutím prechodného obdobia.

Nijaké takéto opatrenia nemôžu byť zavedené pri výrobku, pokiaľ uplynulo obdobie dlhšie ako tri
roky od odstránenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s
rovnakým účinkom týkajúcich sa daného výrobku.

Slovenská republika bude informovať Asociačnú radu o všetkých výnimočných opatreniach,
ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie Spoločenstva sa v Asociačnej rade ešte pred ich uplatnením
uskutočnia konzultácie o týchto opatreniach a o odvetviach, na ktoré sa vzťahujú. Pri prijímaní
týchto opatrení poskytne Slovenská republika Asociačnej rade časový rozvrh odstraňovania ciel
zavedených podľa tohto článku. Tento časový rozvrh stanoví etapy postupného odstraňovania
týchto ciel v rovnakých ročných výškach, začínajúc najneskôr dva roky po ich zavedení. Asociačná
rada môže rozhodnúť o odlišnom časovom rozvrhu.

Článok 30

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že v obchode s druhou stranou sa uplatňuje dumping v
zmysle článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže prijať príslušné opatrenia proti
týmto praktikám v súlade s Dohodou vo vzťahu k použitiu článku VI Všeobecnej dohody o clách a
obchode, vo vzťahu k príslušným vnútroštátnym legislatívnym predpisom a k podmienkam a
postupom uvedeným v článku 34.

Článok 31
V prípade, keď sa niektorý výrobok dováža v takých zvýšených množstvách a za takých

podmienok, že to zapríčiňuje alebo hrozí zapríčiniť

– závažnú ujmu domácim výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov na
území jednej zo zmluvných strán alebo

– vážne narušenia v niektorom odvetví hospodárstva, alebo ťažkosti, ktoré by mohli vyvolať
vážne zhoršenie hospodárskej situácie v danom regióne,

Spoločenstvo alebo Slovenská republika, nech sa to týka kohokoľvek z nich, môže prijať
príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 34.
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Článok 32
Tam, kde plnenie ustanovení článkov 14 a 26 vedie

i) k reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana uplatňuje na daný výrobok
kvantitatívne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia s rovnakým účinkom, alebo

ii) k vážnemu nedostatku, alebo k jeho hrozbe pri výrobku podstatnom pre vyvážajúcu stranu

a kde vyššie uvedené situácie vedú alebo môžu viesť k podstatným ťažkostiam pre vyvážajúcu
zmluvnú stranu, môže táto strana prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s
postupmi uvedenými v článku 34. Tieto opatrenia budú nediskriminačné a budú odstránené,
len čo pominie odôvodnenosť ich zachovávania.

Článok 33

Členské štáty a Slovenská republika budú postupne prispôsobovať akékoľvek štátne monopoly
komerčnej povahy tak, aby zabezpečili, aby do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti
Dohody neexistovala nijaká diskriminácia, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa získava a
predáva tovar medzi občanmi členských štátov a Slovenskej republiky. Asociačná rada bude
informovaná o prijatých opatreniach na účely realizácie tohto cieľa.

Článok 34
1. V prípade, že Spoločenstvo alebo Slovenská republika podrobí dovoz výrobkov, ktorý môže

vyvolávať ťažkosti uvedené v článku 31, administratívnemu postupu na účely rýchleho
poskytovania informácií o trendoch tokov tovaru, bude o tom informovať druhú zmluvnú
stranu.

2. V prípadoch špecifikovaných v článkoch 30, 31 a 32 ešte pred prijatím opatrení podľa vyššie
uvedených článkov alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3(d), Spoločenstvo alebo
eventuálne Slovenská republika čo najrýchlejšie poskytne Asociačnej rade všetky príslušné
informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú pôsobenie
Dohody.

Ochranné opatrenia budú neodkladne oznámené Asociačnej rade a budú predmetom
pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu, najmä na účely stanovenia harmonogramu ich
zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

3. Na realizáciu odseku 2 budú platiť tieto ustanovenia:

a) Pokiaľ ide o článok 31, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku budú
predložené na posúdenie Asociačnej rade, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie
nevyhnutné na odstránenie týchto problémov.

Ak Asociačná rada alebo vyvážajúca strana neprijme rozhodnutie, ktorým by boli ťažkosti
odstránené, alebo nedospeje k inému uspokojivému riešeniu do 30 dní odo dňa predloženia
záležitosti, dovážajúca strana môže prijať príslušné opatrenia na dosiahnutie nápravy. Tieto
opatrenia sa nesmú vymykať z rámca toho, čo je nevyhnutné na nápravu vzniknutých ťažkostí.

b) Pokiaľ ide o článok 30, bude Asociačná rada o prípade dumpingu informovaná, len čo orgány
dovážajúcej zmluvnej strany iniciujú vyšetrovanie. Ak nebol dumping skončený v zmysle
článku VI GATTu alebo ak nebolo dosiahnuté iné uspokojivé riešenie do 30 dní od
predloženia záležitosti Asociačnej rade, môže prijať dovážajúca zmluvná strana príslušné
opatrenia.

c) Pokiaľ ide o článok 32, ťažkosti vyplývajúce zo situácie, uvedené v tomto článku budú
predložené na posúdenie Asociačnej rade.

Asociačná rada môže prijať akékoľvek rozhodnutie nevyhnutné na odstránenie týchto ťažkostí.
Ak takéto rozhodnutie neprijme do 30 dní od predloženia záležitosti, vyvážajúca strana môže
použiť na vývoz daného výrobku príslušné opatrenia.
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d) Tam, kde výnimočné okolnosti vyžadujúce si okamžitý zásah znemožnia poskytnutie
informácie vopred alebo eventuálne preskúmanie zo strany Spoločenstva alebo Slovenskej
republiky, nech sa to týka kohokoľvek z nich, môžu za situácií špecifikovaných v článkoch
30, 31 a 32 bezodkladne siahnuť k preventívnym a dočasným opatreniam nevyhnutným
výlučne na zvládnutie danej situácie a budú o nich neodkladne informovať Asociačnú radu.

Článok 35

Protokol č. 4 stanovuje pravidlá o pôvode tovaru pre použitie preferenčných colných sadzieb,
ktoré zabezpečuje táto Dohoda.

Článok 36

Dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo prepravovaného tovaru, ktoré
budú zdôvodnené na základe verejnej morálky, štátnej politiky alebo štátnej bezpečnosti; ochrany
zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov; ochrany
národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochrany
duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva alebo ktoré vyplývajú z predpisov týkajúcich
sa zlata a striebra. Tieto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať nástrojom svojvoľnej
diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 37

Protokol č. 5 stanovuje špecifické ustanovenia aplikovateľné na obchod medzi Slovenskou
republikou na jednej strane a Španielskom a Portugalskom na druhej strane.

ODDIEL IV
POHYB PRACOVNÍKOV, ETABLOVANIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB

KAPITOLA I
POHYB PRACOVNÍKOV

Článok 38
1. Za podmienok a modalít použiteľných v každom členskom štáte

– zaobchádzanie s pracovníkmi, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ktorí sú legálne
zamestnaní na území členského štátu, bude v porovnaní s občanmi tohto štátu bez akejkoľvek
diskriminácie založenej na štátnom občianstve, pokiaľ ide o pracovné podmienky, mzdu alebo o
prepustenie,

– manželka a deti, ktoré sa s pracovníkom legálne zamestnaným na území členského štátu
legálne zdržiavajú s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí prichádzajú na základe
dvojstranných dohôd v zmysle článku 42, pokiaľ to tieto dohody nestanovujú inak, budú mať
prístup na trh práce daného členského štátu počas povoleného pracovného pobytu tohto
pracovníka.

2. Slovenská republika poskytne za podmienok a modalít použiteľných v tejto krajine
zaobchádzanie uvedené v odseku 1 pracovníkom, ktorí sú občanmi členského štátu a sú legálne
zamestnaní na jej území, ako aj ich manželkám a deťom, ktoré majú na spomínanom území
legálny pobyt.
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Článok 39
1. V záujme koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pracovníkov majúcich štátne
občianstvo Slovenskej republiky, ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, a
členov ich rodín, ktorí tam majú legálny pobyt, a za podmienok a modalít použiteľných v

jednotlivých členských štátoch

– všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu, ktoré zavŕšia pracovníci v rôznych
členských štátoch, sa sčítajú dohromady na účely výplaty dôchodkov a ročných dôchodkov v
súvislosti so starobou, invaliditou alebo so smrťou a na účel lekárskej starostlivosti o takých
pracovníkov a členov ich rodiny,

– akékoľvek dôchodky alebo ročné dôchodky v súvislosti so starobou, smrťou, pracovným
úrazom alebo s chorobou z povolania, alebo s invaliditou z toho vyplývajúcou s výnimkou
nepríspevkových dávok budú voľne prevoditeľné v kurze použiteľnom na základe zákonov dlžníka –
členského štátu alebo členských štátov,

– príslušní pracovníci budú dostávať rodinné prídavky na členov svojich rodín, ako je definované
vyššie.

2. Slovenská republika poskytne pracovníkom, ktorí sú občanmi členského štátu a sú legálne
zamestnaní na jej území, a členom ich rodín, ktorí tam majú legálny pobyt, zaobchádzanie
podobné tomu, ktoré je špecifikované v druhej a tretej zarážke odseku 1.

Článok 40
1. Asociačná rada prijme svojím rozhodnutím príslušné ustanovenia na realizáciu cieľa vytýčeného

v článku 39.

2. Asociačná rada prijme svojím rozhodnutím podrobné pravidlá administratívnej spolupráce
poskytujúcej nevyhnutné riadiace a kontrolné záruky pre používanie ustanovení uvedených v
odseku 1.

Článok 41

Ustanovenia prijaté Asociačnou radou v súlade s článkom 40 sa nedotknú nepriaznivo
akýchkoľvek práv alebo záväzkov vyplývajúcich z dvojstranných dohôd spájajúcich Slovenskú
republiku a členské štáty, kde tieto dohody poskytujú občanom Slovenskej republiky alebo
členských štátov priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 42
1. So zreteľom na situáciu na trhu práce v členskom štáte, podľa jeho legislatívnych
opatrení a s ohľadom na pravidlá, ktoré v členskom štáte platia v oblasti pohybu

pracovníkov,

– existujúce možnosti prístupu k zamestnaniu pre pracovníkov zo Slovenskej republiky,
poskytované členskými štátmi na základe dvojstranných dohôd, by mali byť zachované, a ak to
bude možné, zlepšené,

– ostatné členské štáty priaznivo zvážia možnosť uzavrieť podobné dohody.

2. Asociačná rada preskúma možnosť poskytnutia ďalších zlepšení vrátane možnosti prístupu k
odbornej príprave v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a so zreteľom
na situáciu na trhu práce v členských štátoch a v Spoločenstve.

Článok 43

Počas druhej etapy uvedenej v článku 7 alebo skôr, ak sa tak rozhodne, posúdi Asociačná rada
ďalšie spôsoby zlepšenia pohybu pracovníkov, berúc do úvahy, inter alia, sociálnu a ekonomickú
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situáciu v Slovenskej republike a situáciu v oblasti zamestnanosti v Spoločenstve. Asociačná rada
na tento účel predloží odporúčania.

Článok 44

V záujme uľahčovania reštrukturalizácie zdrojov pracovných síl vyplývajúcej z ekonomickej
reštrukturalizácie v Slovenskej republike poskytne Spoločenstvo technickú pomoc pri vytváraní
vhodného systému sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike, ako je stanovené v článku 88.

KAPITOLA II
ETABLOVANIE SA

Článok 45
1. Slovenská republika uľahčí na svojom území počas prechodných období uvedených v

článku 7 podnikom a občanom Spoločenstva zriaďovanie ich prevádzok. Na tento účel bude
i) od nadobudnutia platnosti tejto Dohody poskytovať pre etablovanie sa podnikov a občanov

Spoločenstva zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké poskytuje vlastným občanom a
podnikom, okrem odvetví a oblastí uvedených v prílohách XVIa a XVIb, kde bude takéto
zaobchádzanie poskytované najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7, a

ii) od nadobudnutia platnosti tejto Dohody poskytovať pri činnosti podnikov a občanov
Spoločenstva etablovaných v Slovenskej republike zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké
poskytuje vlastným podnikom a občanom,

iii) bez ohľadu na ustanovenia zarážok (i) a (ii) sa bude národné zaobchádzanie uvedené v
zarážkach (i) a (ii) vzťahovať na občanov Spoločenstva, ktorí sú v štádiu etablovania sa v
Slovenskej republike ako individuálni podnikatelia, len od začiatku šiesteho roka po
nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

2. Slovenská republika neprijme počas prechodných období uvedených v odseku 1 nijaké nové
predpisy ani opatrenia, ktoré zavádzajú diskrimináciu, pokiaľ ide o etablovanie sa podnikov a
občanov Spoločenstva na jej území v porovnaní s vlastnými podnikmi a občanmi.

3. Každý členský štát poskytne od nadobudnutia platnosti Dohody zaobchádzanie o nič menej
výhodné pre etablovanie sa podnikov a občanov Slovenskej republiky, než aké poskytuje
vlastným podnikom a občanom, a ďalej im poskytne pri ich činnosti na svojom území
zaobchádzanie o nič menej výhodné, než aké poskytuje vlastným podnikom a občanom.

4. Na účely tejto Dohody

a) „etablovanie sa“ znamená,

i) pokiaľ ide o občanov, právo prijať a vykonávať hospodársku činnosť ako individuálni
podnikatelia a zriaďovať a viesť hlavne tie podniky, ktoré skutočne riadia. Individuálne
etablovanie sa a obchodné etablovanie sa občanov sa nebude týkať hľadania alebo
prijímania zamestnania na trhu pracovných síl druhej zmluvnej strany.

Ustanovenia tejto kapitoly sa netýkajú tých, ktorí nie sú výlučne individuálnymi
podnikateľmi,

ii) pokiaľ ide o podniky, právo založiť a vykonávať hospodársku činnosť formou zriaďovania a
riadenia prevádzkových jednotiek, pobočiek a zastúpení,

b) „prevádzková jednotka“ podniku znamená podnik, ktorý je skutočne riadený týmto prvým
podnikom,

c) „hospodárska činnosť“ zahŕňa najmä činnosť priemyselného charakteru, činnosť
obchodného charakteru a výkon remesiel a slobodných povolaní.

5. Asociačná rada bude počas prechodných období uvedených v odseku 1(i) a 1(iii) pravidelne
skúmať možnosť urýchlenia poskytovania národného zaobchádzania v odvetviach uvedených v
prílohách XVIa a XVIb a zahrnutia oblastí alebo záležitostí uvedených v prílohe XVIc v rozsahu
platnosti ustanovení odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Zmeny týchto príloh môžu byť vykonané na
základe rozhodnutia Asociačnej rady. Po uplynutí prechodných období uvedených v odseku 1(i)
a 1(iii) môže Asociačná rada výnimočne rozhodnúť na žiadosť Slovenskej republiky, a ak
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vznikne taká potreba, že predĺži trvanie vylúčenia určitých oblastí alebo záležitostí uvedených v
prílohách XVIa a XVIb na časovo obmedzené obdobie.

6. Ustanovenia týkajúce sa etablovania sa a činnosti podnikov a občanov Spoločenstva a
Slovenskej republiky, obsiahnuté v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku nebudú platiť pre oblasti
alebo pre záležitosti uvedené v prílohe XVIc.

7. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku podniky Spoločenstva etablované na území Slovenskej
republiky nadobudnutím platnosti Dohody, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie
hospodárskych činností, pre ktoré sú založené, získajú právo nadobúdať, používať, prenajímať a
predávať nehnuteľnosti a, pokiaľ ide o prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu a lesy, právo
prenájmu.

Slovenská republika poskytne tieto práva, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie
hospodárskych činností, pre ktoré boli založené, tým pobočkám a zastúpeniam podnikov
Spoločenstva, ktoré boli založené v Slovenskej republike, najneskôr do konca šiesteho roka po
nadobudnutí platnosti Dohody.

Slovenská republika poskytne občanom Spoločenstva etablovaným v Slovenskej republike
ako individuálni podnikatelia tieto práva, ak to bude nevyhnutné na vykonávanie hospodárskej
činnosti, pre ktorú sa založili, najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.

Článok 46
1. Podľa ustanovení článku 45 s výnimkou finančných služieb uvedených v prílohe XVIa môže

každá zmluvná strana upravovať etablovanie sa a činnosť podnikov a občanov na svojom území
do tej miery, pokiaľ tieto predpisy nie sú diskriminačné voči podnikom a občanom tej druhej
zmluvnej strany v porovnaní s vlastnými podnikmi a občanmi.

2. Pokiaľ ide o finančné služby uvedené v prílohe XVIa, Dohoda pôsobí bez obmedzenia práv
zmluvných strán prijímať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie menovej politiky alebo
opatrenia, ktoré sa z praktických dôvodov a po starostlivom zvážení prijímajú na zabezpečenie
ochrany investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, ktoré majú dostať fiduciárne platby,
alebo opatrenia zabezpečujúce integritu a stabilitu finančnej sústavy. Tieto opatrenia nebudú
na základe národnosti diskriminovať podniky a občanov tej druhej zmluvnej strany v porovnaní
s jej vlastnými podnikmi a občanmi.

Článok 47

S cieľom uľahčiť občanom Spoločenstva a Slovenskej republiky založenie a vykonávanie
viazaných odborných činností tak v Slovenskej republike, ako aj v Spoločenstve posúdi Asociačná
rada, ktoré kroky bude nevyhnutné vykonať, aby sa zabezpečilo vzájomné uznávanie kvalifikácií.
Na tento účel môže prijať všetky nevyhnutné opatrenia.

Článok 48

Ustanovenia článku 46 nevylučujú, aby jedna zmluvná strana použila zvláštne pravidlá na
etablovanie sa a činnosť pobočiek a zastúpení podnikov druhej zmluvnej strany na jej území, ktoré
nie sú zaregistrované na území prvej zmluvnej strany, ktoré sú odôvodnené právnymi alebo
technickými rozdielmi medzi takýmito pobočkami a zastúpeniami v porovnaní s pobočkami a
zastúpeniami podnikov zaregistrovanými na jej území, alebo pokiaľ ide o finančné služby, z
praktických dôvodov a po starostlivom zvážení. Rozdiel zaobchádzania nebude presahovať rámec
toho, čo je vyložene nevyhnutné v dôsledku takýchto právnych a technických rozdielov, alebo
pokiaľ ide o finančné služby, rámec toho, čo je popísané v prílohe XVIa, z praktických dôvodov a po
starostlivom zvážení.

Článok 49
1. „Podnik Spoločenstva“ a práve tak „podnik Slovenskej republiky“ znamená na účely tejto

Dohody podnik alebo firmu, ktorá je zriadená v súlade so zákonmi členského štátu alebo so
zákonmi Slovenskej republiky a ktorá má svoje registrované sídlo, centrálnu administratívu
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alebo hlavné sídlo na území Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Ale ak by mal podnik
alebo firma zriadená v súlade so zákonmi členského štátu alebo Slovenskej republiky svoje
registrované sídlo len na území Spoločenstva alebo len na území Slovenskej republiky, jej
činnosť musí mať skutočné a nepretržité prepojenie na hospodárstvo jedného z členských štátov
alebo na hospodárstvo Slovenskej republiky.

2. Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III tohto
oddielu sa budú vzťahovať aj na občanov alebo na lodiarsku spoločnosť členských štátov alebo
Slovenskej republiky, ktorí sú etablovaní mimo Spoločenstva alebo mimo Slovenskej republiky a
ktorí sú riadení občanmi členského štátu alebo občanmi Slovenskej republiky, ak sú ich
plavidlá registrované v tom členskom štáte alebo v Slovenskej republike v súlade s ich
príslušnými právnymi predpismi.

3. Občan Spoločenstva alebo občan Slovenskej republiky na účely tejto Dohody znamená fyzickú
osobu, ktorá je štátnym občanom jedného z členských štátov alebo štátnym občanom
Slovenskej republiky.

4. Ustanovenia Dohody pôsobia bez ujmy na to, aby každá strana použila akékoľvek nevyhnutné
opatrenie, ktorým sa zabraňuje obchádzaniu tých opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej
krajiny na jej trh, a to prostredníctvom ustanovení tejto Dohody.

Článok 50

Na účely tejto Dohody „finančné služby“ znamenajú činnosť popísanú v prílohe XVIa. Asociačná
rada môže rozšíriť alebo pozmeniť rozsah prílohy XVIa.

Článok 51
Počas prvých šiestich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody alebo počas prechodného

obdobia uvedeného v článku 7 v odvetviach uvedených v prílohe XIVa a v prílohe VIb môže
Slovenská republika zaviesť opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto kapitoly,
pokiaľ ide o etablovanie sa podnikov a občanov Spoločenstva, ak určité priemyselné

odvetvia

– prechádzajú reštrukturalizáciou alebo

– čelia závažným ťažkostiam, najmä kde tieto závažné ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne
problémy v Slovenskej republike, alebo

– čelia vylúčeniu alebo drastickému zníženiu celkového podielu na trhu, ktorý si držia podniky
alebo občania Slovenskej republiky v danom odvetví alebo v priemysle v Slovenskej republike,
alebo

– sú novovznikajúcimi priemyselnými odvetviami v Slovenskej republike.

Takéto opatrenia

i) sa prestanú používať najneskôr dva roky po uplynutí šiesteho roku nasledujúceho po dátume
nadobudnutia platnosti tejto Dohody alebo pri odvetviach a záležitostiach uvedených v prílohe
XVIa a v prílohe XVIb po uplynutí prechodného obdobia uvedeného v článku 7,

ii) budú rozumne zdôvodniteľné a nevyhnutné na nápravu situácie a

iii) budú sa vzťahovať len na podniky, ktoré budú vytvorené v Slovenskej republike po
nadobudnutí platnosti takých opatrení, a nebudú zavádzať diskrimináciu, pokiaľ ide o občanov
alebo o činnosť podnikov Spoločenstva už založených v Slovenskej republike v čase zavedenia
daného opatrenia v porovnaní s podnikmi alebo s občanmi Slovenskej republiky.

Asociačná rada môže výnimočne na žiadosť Slovenskej republiky, a ak vznikne taká potreba,
rozhodnúť o predĺžení období uvedených pod zarážkou (i) pre dané odvetvie a na obmedzený
čas.
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Pri tvorbe a používaní takýchto opatrení poskytne Slovenská republika podľa možnosti
podnikom a občanom Spoločenstva preferenčné zaobchádzanie a v žiadnom prípade voči nim
neuplatní zaobchádzanie menej výhodné, než aké poskytuje podnikom a občanom z
ktorejkoľvek tretej krajiny.

Pred zavedením týchto opatrení sa uskutočnia konzultácie Slovenskej republiky s Asociačnou
radou, pričom sa tieto opatrenia nestanú účinnými skôr ako po uplynutí jedného mesiaca od
oznámenia zavedenia týchto konkrétnych opatrení zo strany Slovenskej republiky Asociačnej
rade s výnimkou prípadov, keď si hrozba nenapraviteľnej škody vyžaduje prijatie naliehavých
opatrení, a v takom prípade to bude Slovenská republika konzultovať okamžite po ich zavedení
s Asociačnou radou.

Po uplynutí šiesteho roku po nadobudnutí platnosti Dohody alebo, pokiaľ ide o odvetvia
uvedené v prílohách XVIa a XVIb, po uplynutí prechodného obdobia uvedeného v článku 7
môže Slovenská republika zaviesť také opatrenia len s povolením Asociačnej rady a za
podmienok ňou stanovených.

Článok 52
1. Ustanovenia tejto kapitoly sa nepoužijú na služby v leteckej doprave, služby vnútrozemskej

vodnej dopravy a prepravné služby námornej kabotáže.

2. Asociačná rada môže robiť odporúčania na zlepšovanie etablovanie sa a činností v oblastiach
uvedených v odseku 1.

Článok 53
1. Bez ohľadu na ustanovenia kapitoly I tohto oddielu tí, ktorí požívajú výhody z práv etablovania

sa, poskytovaných Spoločenstvom alebo Slovenskou republikou, budú oprávnení zamestnávať
alebo mať zamestnaných jednou zo svojich prevádzkových jednotiek v súlade s platnými
legislatívnymi predpismi hostiteľskej krajiny takéhoto etablovania sa na území Slovenskej
republiky alebo na území Spoločenstva zamestnancov, ktorí sú občanmi členských štátov
Spoločenstva a Slovenskej republiky, pokiaľ sú títo zamestnanci kľúčovým personálom v zmysle
odseku 2 tohto článku a sú zamestnávaní výlučne tými, ktorí požívajú z toho výhody, alebo ich
prevádzkovými jednotkami. Povolenia na pobyt a pracovné povolenia týchto pracovníkov sa
budú týkať len obdobia takéhoto zamestnania.

2. Kľúčovým personálom tých, čo požívajú výhody z práv etablovania sa (ďalej len „organizácia“),
sú

a) vyššie postavení zamestnanci organizácie, ktorí priamo riadia chod organizácie, sú všeobecne
kontrolovaní alebo riadení v zásade správnou radou alebo podielnikmi daného podniku
vrátane

– riadenia organizácie alebo oddelenia, alebo nižšieho článku organizácie,
– preverovania a kontrolovania práce iných kontrolných, odborných alebo riadiacich
pracovníkov,
– právomoci osobne prijímať do zamestnania a prepúšťať alebo odporúčať prijatie do
zamestnania a prepustenie alebo právomoci týkajúcej sa iných personálnych opatrení,

b) osoby zamestnávané organizáciou, ktoré majú
– vysokú alebo neobvyklú odbornosť týkajúcu sa daného druhu práce alebo obchodu
vyžadujúceho si zvláštne technické znalosti,
– vysoké alebo neobvyklé znalosti nevyhnutné na služby poskytované organizáciou, pre jej
výskumné zariadenie, techniky alebo riadenie.
K nim môžu patriť pracovníci akreditovaných profesií, no neobmedzuje sa to len na nich.
Každý takýto pracovník musí byť zamestnaný príslušnou organizáciou najmenej jeden rok pred
jeho detašovaním danou organizáciou.
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Článok 54
1. Ustanovenia tejto kapitoly sa použijú s prihliadnutím na obmedzenia odôvodnené na základe

štátnej politiky, štátnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

2. Nevzťahujú sa na činnosť, ktorá je na území ktorejkoľvek strany spojená, hoci len príležitostne,
s výkonom úradnej moci.

Článok 55

Podniky, ktoré sú riadené a výlučne spoločne vlastnené podnikmi alebo občanmi Slovenskej
republiky a podnikmi alebo občanmi Spoločenstva, budú tiež tými, ktoré budú požívať výhody z
ustanovení tejto kapitoly a kapitoly III tohto oddielu.

KAPITOLA III
POSKYTOVANIE SLUŽIEB MEDZI SPOLOČENSTVOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Článok 56
1. Zmluvné strany sa zaväzujú podniknúť v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly nevyhnutné

kroky k postupnému umožňovaniu poskytovania služieb podnikmi alebo občanmi Spoločenstva
alebo Slovenskej republiky, ktorí sú etablovaní v inej zmluvnej strane, ako je strana tej osoby,
pre ktorú sú služby určené, so zreteľom na rozvoj odvetvia služieb v zmluvných stranách.

2. Súčasne s liberalizačným procesom uvedeným v odseku 1 a podľa ustanovení článku 59 ods. 1
umožnia zmluvné strany dočasný pohyb fyzických osôb, ktoré poskytujú danú službu alebo sú
zamestnávané poskytovateľom služieb ako kľúčový personál podľa článku 53 ods. 2, vrátane
fyzických osôb, ktoré sú zástupcami podniku alebo občana Spoločenstva alebo Slovenskej
republiky a usilujú sa o dočasný vstup s cieľom rokovať o predaji služieb alebo uzavierať
dohody o predaji služieb pre takéhoto poskytovateľa služieb. Títo zástupcovia nebudú zapojení
do ich priameho predaja širokej verejnosti a nebudú ani sami tieto služby poskytovať.

3. Asociačná rada podnikne potrebné opatrenia na postupnú realizáciu ustanovení odseku 1.

Článok 57

Vzhľadom na poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou
sú ustanovenia článku 56 tejto kapitoly nahradené takto:

1. Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, zmluvné strany sa zaväzujú účinne uplatňovať
zásadu neobmedzeného prístupu k trhu a doprave na komerčnom základe.

a) Vyššie uvedené ustanovenie neobmedzuje práva a záväzky vyplývajúce z Kódexu OSN o
prevádzkovaní pravidelnej linkovej dopravy, ako sú aplikované jednou alebo druhou
zmluvnou stranou Dohody. Spoje na nepravidelných linkách môžu byť voľne prevádzkované
a môžu konkurovať pravidelným spojom, pokiaľ sa budú riadiť zásadou regulárnej
hospodárskej súťaže na komerčnom základe.

b) Zmluvné strany potvrdzujú svoju vernosť prostrediu voľnej hospodárskej súťaže, ktoré je
základnou charakteristikou obchodu s pevnými a tekutými nákladmi.

2. Pri uplatňovaní zásad uvedených v odseku 1 zmluvné strany

a) nebudú zavádzať do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami klauzuly o podelení
karga okrem tých výnimočných prípadov, keby prepravné spoločnosti jednej alebo druhej
zmluvnej strany tejto Dohody premávajúce na pravidelných linkách inak nemali účinnú
možnosť prevádzkovať obchodné spoje do príslušnej tretej krajiny a z nej,

b) zakážu dohody o podelení karga v budúcich dvojstranných dohodách o obchode s pevnými a
tekutými nákladmi,

c) v čase, keď Dohoda nadobudne platnosť, zrušia všetky jednostranné opatrenia,
administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať reštriktívne alebo
diskriminačné účinky na voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.
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3. S cieľom zabezpečovať koordinovaný rozvoj a postupnú liberalizáciu dopravy medzi zmluvnými
stranami prispôsobenú ich vzájomným komerčným potrebám podmienky vzájomnej
prístupnosti trhov v leteckej a vnútrozemskej doprave budú riešené zvláštnymi dohodami o
doprave, ktoré budú dojednané medzi zmluvnými stranami po nadobudnutí platnosti Dohody.

4. Skôr než budú uzavreté dohody uvedené v odseku 3, nepodniknú zmluvné strany nijaké
opatrenia alebo kroky, ktoré sú viac reštriktívne alebo diskriminačné v porovnaní so stavom
existujúcim v deň pred nadobudnutím platnosti Dohody.

5. Počas prechodného obdobia bude Slovenská republika postupne prispôsobovať svoje
legislatívne predpisy vrátane administratívnych, technických a ostatných pravidiel legislatívnym
predpisom Spoločenstva platným v ktoromkoľvek období v oblasti leteckej a vnútrozemskej
dopravy, pokiaľ to slúži cieľom liberalizácie a vzájomnému prístupu na trhy zmluvných strán a
uľahčuje pohyb cestujúcich a tovaru.

6. Zhodne so spoločným pokrokom pri dosahovaní cieľov tejto kapitoly preskúma Asociačná rada
spôsoby vytvárania podmienok nevyhnutných na zlepšovanie slobody poskytovania leteckých a
vnútrozemských dopravných služieb.

Článok 58

Ustanovenia článku 54 sa týkajú záležitostí, ktoré zahŕňa táto kapitola.

KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 59
1. Na účely oddielu IV tejto Dohody nič v Dohode nebráni zmluvným stranám použiť ich zákony a

predpisy o vstupe a pobyte, pracovnej činnosti, pracovných podmienkach a etablovaní sa
fyzických osôb a o poskytovaní služieb, pokiaľ sa nebudú používať takým spôsobom, že by to
rušilo či znehodnocovalo výhody plynúce ktorejkoľvek zmluvnej strane za podmienok
špecifického ustanovenia tejto Dohody. Toto ustanovenie je bez ujmy na používanie článku 54.

2. Ustanovenia kapitol II, III a IV oddielu IV budú prispôsobené rozhodnutiu Asociačnej rady podľa
výsledkov rokovaní o službách, ktoré prebiehajú v rámci Uruguajského kola, a hlavne aby bolo
zaistené, že podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody jedna zmluvná strana poskytne
druhej zmluvnej strane zaobchádzanie nemenej výhodné, než aké je priznané podľa ustanovení
budúcej Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS).

3. Vylúčenie podnikov a občanov Spoločenstva podnikajúcich v Slovenskej republike v súlade s
ustanoveniami kapitoly II oddielu IV zo štátnej pomoci, ktorú Slovenská republika poskytuje v
oblastiach štátnych vzdelávacích služieb, zdravotníctva, sociálnych a kultúrnych služieb, bude
počas prechodného obdobia uvedeného v článku 7 považované za zlučiteľné s ustanoveniami
oddielu IV a s pravidlami súťaže uvedenými v oddiele V.

ODDIEL V
PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ EKONOMICKÉ USTANOVENIA,

ZBLIŽOVANIE PRÁVA

KAPITOLA I
BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 60

Zmluvné strany sa zaväzujú povoliť vo voľne zameniteľnej mene akékoľvek platby na bežnom
účte platobnej bilancie, pokiaľ sa transakcie súvisiace s danými platbami týkajú pohybu tovaru,
služieb alebo osôb medzi zmluvnými stranami, ktoré boli liberalizované podľa tejto Dohody.

Článok 61
1. Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom účte platobnej bilancie, od nadobudnutia platnosti tejto

Dohody členské štáty a Slovenská republika zaistia voľný pohyb kapitálu týkajúci sa priamych
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investícií do podnikov vytvorených v súlade so zákonmi hostiteľskej krajiny a investícií
vykonávaných v súlade s ustanoveniami kapitoly II oddielu IV a likvidácie alebo repatriácie
týchto investícií a z nich plynúceho akéhokoľvek zisku. Bez ohľadu na vyššie uvedené
ustanovenie bude zabezpečený tento voľný pohyb, likvidácia a repatriácia do konca piateho
roka po nadobudnutí platnosti Dohody pre všetky investície týkajúce sa občanov, ktorí
podnikajú v Slovenskej republike ako individuálni podnikatelia podľa kapitoly II oddielu IV.

2. Bez ujmy na odsek 1 členské štáty nebudú od nadobudnutia platnosti Dohody a Slovenská
republika od konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody zavádzať nijaké nové
devízové obmedzenia pohybu kapitálu a s ním spojených bežných platieb u osôb s trvalým
pobytom v Spoločenstve a v Slovenskej republike a neurobia nič, čo by zvýšilo reštriktívnosť
doterajších úprav.

3. Zmluvné strany sa budú vzájomne radiť, aby uľahčili pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a
Slovenskou republikou, a tým podporovali ciele tejto Dohody.

Článok 62
1. Počas piatich rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto Dohody prijmú zmluvné strany

opatrenia povoľujúce vytvorenie podmienok nevyhnutných na ďalšie postupné používanie
pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu.

2. Do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti Dohody preskúma Asociačná rada spôsoby,
ktoré umožňujú používanie pravidiel Spoločenstva o pohybe kapitálu v plnom rozsahu.

Článok 63

S odvolaním sa na ustanovenia tejto kapitoly a bez ohľadu na ustanovenia článku 65, kým
nebude zavedená plná konvertibilita meny Slovenskej republiky v zmysle článku VIII
Medzinárodného menového fondu, Slovenská republika môže za výnimočných okolností uplatňovať
devízové obmedzenia pri poskytovaní alebo pri prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov v
rozsahu, v akom je povinná dodržiavať obmedzenia pri poskytovaní takých úverov v súlade s jej
postavením v Medzinárodnom menovom fonde.

Slovenská republika bude uplatňovať tieto obmedzenia nediskriminačným spôsobom. Budú
uplatňované tak, aby spôsobovali čo najmenšiu ujmu tejto Dohode. Slovenská republika bude
neodkladne informovať Asociačnú radu o zavedení takých opatrení a o ich akýchkoľvek zmenách.

KAPITOLA II
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ EKONOMICKÉ USTANOVENIA

Článok 64
1. Všetko nasledujúce je nezlučiteľné s riadnym pôsobením Dohody v miere, v ktorej to môže

nepriaznivo ovplyvňovať obchod medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou:

i) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia združení podnikateľských
subjektov a zladené praktiky podnikateľských subjektov, ktoré majú za cieľ či výsledok
brániť súťaži, obmedzovať ju alebo narušovať,

ii) zneužívanie zo strany jednej alebo viacerých podnikateľských subjektov dominantného
postavenia na území Spoločenstva alebo Slovenskej republiky ako celku alebo jeho
podstatnej časti,

iii) akákoľvek štátna podpora, ktorá narušuje súťaž alebo predstavuje hrozbu jej narušenia v
dôsledku zvýhodňovania niektorých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru.

2. Akékoľvek praktiky, ktoré sú v rozpore s týmto článkom, budú hodnotené na základe kritérií
vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení článkov 85, 86 a 92 Zmluvy zakladajúcej Európske
hospodárske spoločenstvo.

3. Asociačná rada prijme do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody nevyhnutné
pravidlá implementácie odsekov 1 a 2. Do prijatia takýchto pravidiel implementácie budú voči
praktikám nezlučiteľným s odsekom 1 zmluvné strany na svojom území postupovať podľa
svojich príslušných legislatívnych predpisov. Toto je bez ujmy na odsek 6.
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4.

a) Na účely použitia ustanovení odseku 1(iii) zmluvné strany uznávajú, že počas prvých piatich
rokov po nadobudnutí platnosti tejto Dohody bude akákoľvek štátna pomoc poskytovaná zo
strany Slovenskej republiky posudzovaná s tým, že sa bude brať do úvahy skutočnosť, že
Slovenská republika bude považovaná za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré
sú uvedené v článku 92(3)(a) Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.
Asociačná rada rozhodne so zreteľom na hospodársku situáciu v Slovenskej republike, či
bude toto obdobie predĺžené o ďalšie päťročné obdobia.

b) Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci, inter alia, tým, že
bude každoročne poskytovať druhej strane správy o celkovej sume a o rozdeľovaní
poskytnutej pomoci a že na požiadanie poskytne informácie o projektoch pomoci. Na žiadosť
jednej zmluvnej strany poskytne druhá strana informácie o zvláštnych jednotlivých
prípadoch štátnej pomoci.

5. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitolách II a III oddielu III,

– ustanovenie odseku 1(iii) sa na ne nevzťahuje,

– všetky praktiky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1(i), by sa mali posudzovať podľa kritérií
zavedených Spoločenstvom na základe článkov 42 a 43 Zmluvy zakladajúcej Európske
hospodárske spoločenstvo, a najmä podľa kritérií zavedených Nariadením Rady č. 26/1962.

6. Ak Spoločenstvo alebo Slovenská republika usúdi, že istá prax je nezlučiteľná s podmienkami
odseku 1 a že

– sa nepostupuje primerane podľa realizačných pravidiel uvedených v odseku 3, alebo

– pri absencii takýchto pravidiel, a ak takáto prax spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu
záujmom druhej zmluvnej strany alebo hmotnú škodu jej domácemu priemyslu vrátane jej
priemyslu služieb, môže podniknúť príslušné opatrenia po konzultácii v rámci Asociačnej rady
alebo po 30 pracovných dňoch po žiadosti o takúto konzultáciu.

V prípade praktík nezlučiteľných s odsekom 1(iii) môžu byť prijaté takéto vhodné opatrenia,
keď sa na ne vzťahuje Všeobecná dohoda o clách a obchode, len v súlade s postupmi a za
podmienok stanovených Všeobecnou dohodou o clách a obchode a akoukoľvek inou príslušnou
zmluvnou listinou dohodnutou s jej podporou, ktoré sú použiteľné medzi zmluvnými stranami.

7. Bez ohľadu na akékoľvek kontradiktórne ustanovenia prijaté v súlade s odsekom 3 zmluvné
strany si budú vymieňať informácie, majúc na zreteli obmedzenia vyplývajúce zo služobného a
obchodného tajomstva.

8. Tento článok sa netýka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva zakladajúca Európske
spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré sú predmetom protokolu č. 2.

Článok 65
1. Keď je Slovenská republika alebo jeden alebo viac členských štátov Spoločenstva vo vážnych

ťažkostiach v súvislosti s platobnou bilanciou alebo sú nimi bezprostredne ohrozené,
Spoločenstvo alebo eventuálne Slovenská republika môže v súlade s podmienkami stanovenými
Všeobecnou dohodou o clách a obchode prijať reštriktívne opatrenia vrátane opatrení
vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať obmedzené trvanie a nesmú ísť nad rámec toho, čo je
nevyhnutne potrebné na nápravu situácie v platobnej bilancii. Tieto opatrenia budú postupne
zmierňované, ako sa bude zlepšovať platobná bilancia, a budú odstránené, len čo prestanú
existovať dôvody na ich zachovanie. Spoločenstvo alebo eventuálne Slovenská republika budú
bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o ich zavedení, a kdekoľvek to bude
uskutočniteľné, o časovom pláne ich odstraňovania.

2. Zmluvné strany sa však budú snažiť vyhýbať sa zavádzaniu reštriktívnych opatrení na účely
platobnej bilancie.
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3. Pri transferoch, týkajúcich sa investícií a hlavne repatriácie súm investovaných alebo
reinvestovaných a pri akomkoľvek druhu príjmov z nich plynúcich, sa nebudú používať
akékoľvek reštriktívne opatrenia.

Článok 66

Pokiaľ ide o verejné podnikateľské subjekty a podnikateľské jednotky, ktorým sa poskytli
zvláštne alebo výlučné práva, Asociačná rada zaistí, že počínajúc tretím rokom od dátumu
nadobudnutia platnosti Dohody sa budú zachovávať zásady Zmluvy zakladajúcej Európske
hospodárske spoločenstvo, najmä článok 90, a zásady záverečného dokumentu stretnutia
Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Bonne z apríla 1990 (najmä sloboda
rozhodovania podnikateľov).

Článok 67
1. Slovenská republika bude pokračovať v zlepšovaní ochrany práv duševného, priemyselného a

obchodného vlastníctva tak, aby sa do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti Dohody
dosiahla úroveň ochrany podobnú úrovni existujúcej v Spoločenstve vrátane porovnateľných
prostriedkov na presadzovanie takých práv.

2. V tom istom čase požiada Slovenská republika o pristúpenie k Mníchovskému dohovoru o
udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973. Slovenská republika pristúpi aj k ďalším
mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva,
ktoré sa uvádzajú v odseku 1 prílohy XVII, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo
ktoré sú členskými štátmi de facto aplikované.

Článok 68
1. Zmluvné strany pokladajú za želateľný cieľ otvorenie možností zmluvného zadávania verejných

objednávok na základe nediskriminácie a reciprocity, najmä v kontexte GATTu.

2. Podnikom Slovenskej republiky, tak ako sú definované v článku 49, sa od nadobudnutia
platnosti tejto Dohody umožní prístup k verejnému obstarávaniu podľa pravidiel Spoločenstva
týkajúcich sa obstarávania a na základe zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s
podnikmi Spoločenstva.

Podnikom Spoločenstva, tak ako sú definované v článku 49, sa najneskôr do konca
prechodného obdobia uvedeného v článku 7 umožní prístup k verejnému obstarávaniu v
Slovenskej republike na základe zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s
podnikmi Slovenskej republiky.

Podniky Spoločenstva založené v Slovenskej republike podľa ustanovení kapitoly II oddielu IV
budú mať s nadobudnutím platnosti tejto Dohody prístup k verejnému obstarávaniu na základe
zaobchádzania, ktoré ich neznevýhodní v porovnaní s podnikmi Slovenskej republiky.

Asociačná rada bude pravidelne skúmať možnosti Slovenskej republiky sprístupnenia
verejného obstarávania v Slovenskej republike pre všetky podniky Spoločenstva pred koncom
prechodného obdobia.

3. Pokiaľ ide o etablovanie sa, činnosť a poskytovanie služieb medzi Spoločenstvom a Slovenskou
republikou, ako aj o zamestnávanie a pohyb pracovných síl spojený s plnením verejných
objednávok, použijú sa ustanovenia článkov 38 až 59 tejto Dohody.

KAPITOLA III
ZBLIŽOVANIE PRÁVA

Článok 69

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že hlavnou podmienkou pre hospodársku integráciu
Slovenskej republiky do Spoločenstva je zbližovanie existujúcich a budúcich legislatívnych
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predpisov Slovenskej republiky s predpismi Spoločenstva. Slovenská republika vyvinie úsilie na
zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej legislatívnych predpisov s predpismi Spoločenstva.

Článok 70

Zbližovanie práva bude zahŕňať najmä tieto oblasti: colné právo, podnikové právo, bankové
právo, vedenie účtov a dane podnikov, duševné vlastníctvo, ochranu pracovníkov na pracovisku,
finančné služby, pravidlá hospodárskej súťaže, ochranu zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín,
ochranu spotrebiteľa, nepriame dane, technické predpisy a normy, zákony a predpisy o využití
jadrovej energie, dopravu a životné prostredie.

Článok 71
Spoločenstvo poskytne Slovenskej republike technickú pomoc pri realizácii týchto opatrení,

ktorá môže inter alia zahŕňať

- výmenné pobyty expertov,

- poskytovanie včasných informácií najmä o príslušných legislatívnych predpisoch,

- organizovanie seminárov,

- odbornú prípravu,

- pomoc pri prekladaní legislatívnych predpisov Spoločenstva v príslušných odvetviach.

ODDIEL VI
HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 72
1. Slovenská republika a Spoločenstvo zakladajú hospodársku spoluprácu zameranú na

prispievanie k rozvoju a potenciálu rastu Slovenskej republiky. Takáto spolupráca bude
posilňovať existujúce hospodárske väzby na čo možno najširšom základe, aby bola výhodná pre
obe zmluvné strany.

2. Opatrenia hospodárskej politiky a iné opatrenia budú určené na to, aby viedli k
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenskej republiky a budú sa riadiť zásadou trvalo
udržateľného rozvoja. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby sa od samého začiatku brali plne
do úvahy aj aspekty ochrany životného prostredia a aby boli prepojené na požiadavky
harmonického sociálneho rozvoja.

3. Na tieto účely by sa mala spolupráca zameriavať predovšetkým na opatrenia hospodárskej
politiky a ďalšie opatrenia vzťahujúce sa na priemysel vrátane odvetvia baníctva, investícií,
poľnohospodárstva, energetiky, dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

4. Osobitnú pozornosť treba venovať opatreniam na podporu spolupráce medzi krajinami strednej
a východnej Európy v záujme harmonického rozvoja daného regiónu.

Článok 73
Spolupráca v oblasti priemyslu

1. Spolupráca bude zameraná na podporu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu Slovenskej
republiky vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore, rovnako aj na priemyselnú spoluprácu
medzi hospodárskymi subjektmi oboch zmluvných strán, so zvláštnym zreteľom na posilňovanie
súkromného sektora.

2. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať

- reštrukturalizácii jednotlivých odvetví; v tejto súvislosti Asociačná rada preskúma najmä
problémy nepriaznivo ovplyvňujúce uhoľné a oceliarske odvetvia a konverziu obranného
priemyslu,
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- etablovaniu sa nových podnikateľských subjektov v oblastiach ponúkajúcich potenciál na
hospodársky rast.

3. Iniciatívy zamerané na spoluprácu v oblasti priemyslu budú brať zreteľ na priority, ktoré si
stanoví Slovenská republika. Iniciatívy by sa mali najmä usilovať vytvárať vhodný rámec pre
podnikateľské subjekty, zlepšovať využívanie know-how v oblasti riadenia a podporovať
transparentnosť, pokiaľ ide o trhy a podmienky pre podnikateľské subjekty a tam, kde to bude
vhodné, budú zahŕňať technickú pomoc.

Článok 74
Podpora a ochrana investícií

1. Spolupráca sa bude zameriavať na vytvorenie priaznivého ovzdušia pre súkromné domáce aj
zahraničné investície, ktoré sú základom hospodárskej a priemyselnej obnovy Slovenskej
republiky.

2. Osobitnými cieľmi spolupráce bude

- zlepšovanie inštitucionálneho rámca pre investície v Slovenskej republike,

- rozširovanie dohôd o podpore a ochrane investícií zo strany členských štátov a Slovenskej
republiky,

- realizácia vhodných dohôd o transfere kapitálu,

- pokračovanie v deregulácii a zlepšovanie hospodárskej infraštruktúry,

- výmena informácií o možnostiach investovania formou veľtrhov, výstav, obchodných týždňov
a iných akcií.

Článok 75
Priemyselné normy a hodnotenie ich zhodnosti

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť plnú zhodu v Slovenskej republike s
technickými predpismi Spoločenstva a s európskou normalizáciou a postupmi pre hodnotenie
zhodnosti.

2. Na ten účel sa spolupráca zameria

- na podporu používania technických predpisov Spoločenstva, európskych noriem a postupov
na hodnotenie zhodnosti,

- tam, kde to bude vhodné, na dosiahnutie uzavretia dohôd o vzájomnom uznaní sa v týchto
oblastiach,

- na podporu aktívnej a pravidelnej účasti Slovenskej republiky na práci špecializovaných
organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Spoločenstvo poskytne podľa potreby Slovenskej republike technickú pomoc.

Článok 76
Spolupráca vo vede a technike

1. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu vo výskume a v technickom rozvoji. Osobitnú
pozornosť budú venovať

- výmene informácií o ich vlastnej politike v oblasti vedy a techniky,

- organizovaniu spoločných vedeckých stretnutí (seminárov a pracovných stretnutí),

- spoločnej činnosti v oblasti výskumu a rozvoja zameranej na podporu vedeckého pokroku a
na transfer techniky a know-how,
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- odbornej príprave a programom mobility pre výskumných pracovníkov a odborníkov oboch
zmluvných strán,

- rozvoju prostredia priaznivého na výskum a využívanie nových technológií a náležitej
ochrane duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom výskumu,

- účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v súlade s odsekom 3.

V prípade potreby sa poskytne technická pomoc.

2. Asociačná rada určí príslušné postupy na rozvíjanie spolupráce.

3. Spolupráca podľa rámcového programu Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja
sa bude realizovať podľa osobitných dohôd, ktoré sa budú prerokúvať a uzatvárať v súlade s
právnymi postupmi každej zmluvnej strany.

Článok 77
Vzdelávanie a odborná príprava

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zvyšovať úroveň všeobecnej vzdelanosti a
odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, berúc do úvahy priority Slovenskej republiky.
Inštitucionálne rámce a plány spolupráce sa budú zakladať a budovať na Európskej nadácii pre
odbornú prípravu a na programe TEMPUS. V tomto kontexte by sa mohla tak isto zvážiť účasť
Slovenskej republiky na ďalších programoch Spoločenstva.

2. Spolupráca sa bude zameriavať najmä na tieto oblasti a v súlade so spôsobmi, ktoré určia
zmluvné strany spoločne, a to na

- reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy v Slovenskej republike,

- počiatočnú odbornú prípravu, prípravu počas výkonu zamestnania a na rekvalifikáciu
vrátane odbornej prípravy vedúcich pracovníkov štátneho a súkromného sektora a vyšších
štátnych úradníkov, najmä v prioritných oblastiach, ktoré sa určia,

- spoluprácu medzi univerzitami, spoluprácu medzi univerzitami a firmami, mobilitu učiteľov,
študentov, administratívnych pracovníkov a mládeže,

- podporu výuky v oblasti európskych štúdií v rámci príslušných inštitúcií,

- vzájomné uznávanie doby štúdií a diplomov,

3. V prekladateľskej oblasti sa bude spolupráca zameriavať na prípravu prekladateľov a
tlmočníkov a na presadzovanie jazykových noriem a terminológie Spoločenstva.

Článok 78
Poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-priemyselný sektor

1. Spolupráca v tejto oblasti bude mať za cieľ modernizáciu poľnohospodárstva a
poľnohospodársko-priemyselného sektora. Bude sa zameriavať najmä na

- rozvoj súkromných fariem a distribučných kanálov, na rozvoj metód skladovania,
marketingu atď.,

- modernizáciu infraštruktúry vidieka (dopravu, zásobovanie vodou, telekomunikácie),

- územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania,

- zlepšovanie produktivity a kvality používaním vhodných metód a výrobkov; na poskytovanie
odbornej prípravy a monitorovanie používania metód zameraných proti znečisťovaniu
poľnohospodárskou výrobou v súvislosti s jej vstupmi,
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- rozvíjanie a modernizáciu spracovateľských firiem a ich marketingových techník,

- podporu vzájomnej komplementárnosti v poľnohospodárstve,

- podporu priemyselnej spolupráce v poľnohospodárstve a výmenu know-how, najmä medzi
súkromnými sektormi Spoločenstva a Slovenskej republiky,

- rozvoj spolupráce pri ochrane zdravia zvierat a rastlín, s cieľom vytvoriť postupnú
harmonizáciu s normami Spoločenstva prostredníctvom pomoci pri odbornej príprave a pri
organizovaní kontrol.

2. Na dosiahnutie týchto cieľov bude Spoločenstvo podľa potreby poskytovať príslušnú technickú
pomoc.

Článok 79
Energetika

1. V rámci zásad trhového hospodárstva budú zmluvné strany spolupracovať na rozvoji postupnej
integrácie trhov energií Slovenskej republiky a Spoločenstva. Osobitnú pozornosť budú venovať
návrhom Spoločenstva týkajúcim sa Európskej energetickej charty a súbežnej integrácii týchto
trhov s trhmi ostatných krajín Strednej a Východnej Európy.

2. Spolupráca bude podľa potreby zahŕňať okrem iného technickú pomoc v týchto oblastiach:

- formulovanie a plánovanie politiky v oblasti energetiky na národnej aj regionálnej úrovni,

- otváranie trhov energií vo väčšej miere vrátane uľahčovania tranzitu plynu a elektrickej
energie,

- štúdium modernizácie energetických infraštruktúr,

- zlepšovanie distribúcie, ako aj zlepšovanie a diverzifikácia dodávok,

- management a odborná príprava v odvetví energetiky,

- rozvoj energetických zdrojov,

- podpora úspor energie a energetickej efektívnosti,

- vplyv výroby a spotreby energie na životné prostredie,

- odvetvie jadrovej energetiky,

- odvetvia elektrickej energie a plynu vrátane zváženia možnosti vzájomného prepojenia
zásobovacích sietí,

- formulovanie rámcových podmienok spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi v tomto
odvetví, čo by mohlo zahŕňať aj podporovanie spoločných podnikov,

- transfer technológií a know-how, ktoré môžu podľa potreby zahŕňať aj podporu a
komercializáciu efektívnych technológií v oblasti energetiky.

Článok 80
Jadrová bezpečnosť

1. Cieľom spolupráce je prispievať k bezpečnejšiemu využívaniu jadrovej energie.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä tieto otázky:

- jadrovú bezpečnosť, pripravenosť na havarijný jadrový stav a jeho management,



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

- ochranu pred žiarením vrátane monitorovania radiácie v životnom prostredí,

- problémy palivového cyklu, zabezpečovanie jadrového materiálu,

- management rádioaktívneho odpadu,

- vyraďovanie z prevádzky a rozoberanie jadrových zariadení,

- dekontamináciu.

3. Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií a skúseností a činnosť v oblasti výskumu a
rozvoja v súlade s článkom 76.

Článok 81
Životné prostredie

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať svoju spoluprácu v oblasti životného prostredia a
zdravia ľudí, ktorú považujú za prioritnú.

2. Spolupráca sa bude týkať

- účinného monitorovania hladín znečistenia, informačných systémov o stave životného
prostredia,

- boja proti znečisťovaniu ovzdušia na regionálnej a cezhraničnej úrovni,

- udržateľného, účinného a ekologicky efektívneho využívania energie a jej výroby,
bezpečnosti priemyselných závodov, rozvoja príslušných technológií a výrobných procesov,

- klasifikácie chemikálií a bezpečnej manipulácie s nimi,

- účinného predchádzania a znižovania znečistenia vôd, najmä zdrojov pitnej vody a vodných
tokov presahujúcich hranice,

- znižovania odpadov, ich vracania do obehu a ich bezpečného ukladania (vrátane
rádioaktívnych odpadov),

- vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie, erózie pôdy, ochrany lesov, flóry a fauny,
obnovovania ekologickej stability vidieka,

- územného plánovania vrátane stavebného a urbanistického plánovania,

- používania ekonomických a fiškálnych nástrojov,

- globálnej zmeny podnebia a jej prevencie,

- uvedomovania si významu životného prostredia a vzdelávania v oblasti životného prostredia,

- medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia.

3. Spolupráca sa bude uskutočňovať prostredníctvom

- výmeny informácií a výmenných pobytov odborníkov vrátane informácií a odborníkov z
oblasti transferu čistých technológií, rozvoja informačných systémov v oblasti životného
prostredia,

- programov odbornej prípravy,

- spoločnej výskumnej činnosti,
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- zbližovania právnych noriem (normy Spoločenstva),

- spolupráce na regionálnej úrovni (vrátane spolupráce v rámci Európskej agentúry pre
životné prostredie po jej zriadení Spoločenstvom) a na medzinárodnej úrovni,

- rozvoja stratégií najmä s prihliadnutím na globálne a klimatické otázky.

Článok 82
DOPRAVA

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať spoluprácu tak, aby sa Slovenskej republike
umožnilo

- reštrukturalizovať a modernizovať dopravu,

- zlepšovať pohyb cestujúcich a tovaru a prístup na dopravný trh odstraňovaním
administratívnych, technických a ostatných prekážok,

- uľahčovať tranzitnú prepravu Spoločenstva v Slovenskej republike formou cestnej,
železničnej, riečnej a kombinovanej dopravy,

- dosahovať operačné normy porovnateľné s normami Spoločenstva.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä

- ekonomické, právne a technické programy odbornej prípravy,

- poskytovanie technickej pomoci a poradenstva a výmenu informácií,

- poskytovanie prostriedkov na rozvoj infraštruktúry v Slovenskej republike.

3. Spolupráca bude zahŕňať tieto prioritné oblasti:

- výstavbu a modernizáciu cestnej dopravy vrátane postupného uľahčovania podmienok
tranzitu,

- riadenie železníc a letísk vrátane spolupráce medzi príslušnými štátnymi orgánmi,

- modernizáciu na hlavných trasách spoločného záujmu a na transeurópskych spojoch
cestnej, vnútrozemskej vodnej, železničnej, prístavnej a letiskovej infraštruktúry,

- územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania,

- podporu prepojenej cestnej a železničnej dopravy, zavádzanie kontajnerovej dopravy,
prekládku nákladov a výstavbu terminálov,

- výmenu dopravného technického zariadenia, aby vyhovovalo normám Spoločenstva,

- podporu spoločných technických a výskumných programov v súlade s článkom 76,

- vypracovávanie legislatívnych opatrení a uskutočňovania takej politiky vo všetkých
oblastiach dopravy, ktorá je kompatibilná s politikou uskutočňovanou Spoločenstvom v oblasti
dopravy.

Článok 83
Telekomunikácie

1. Zmluvné strany budú rozširovať a upevňovať spoluprácu oblasti telekomunikácií a na ten účel
budú iniciovať najmä tieto činnosti:
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- výmenu informácií o politike v oblasti telekomunikácií,

- výmenu technických a iných informácií a organizovanie seminárov, pracovných stretnutí a
konferencií pre expertov oboch zmluvných strán,

- realizáciu odbornej prípravy a poradenskej činnosti,

- uskutočňovanie transferu technológií,

- zriadenie príslušných orgánov obidvoma zmluvnými stranami na realizáciu spoločných
projektov,

- podporu európskych noriem, systémov vystavovaní osvedčení a regulačných prístupov,

- podporu nových komunikácií, služieb a zariadení, najmä s komerčným uplatnením.

2. Uvedené činnosti budú zamerané na tieto prioritné oblasti:

- na modernizáciu telekomunikačnej siete v Slovenskej republike a jej zapojenie do európskej
a svetovej siete,

- na spoluprácu v rámci štruktúr európskej normalizácie,

- na integráciu transeurópskych systémov, na právne a regulačné aspekty telekomunikácií,

- na riadenie telekomunikácií v nových ekonomických podmienkach, na organizačné
štruktúry, stratégiu a plánovanie a na zásady nákupu,

- na územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania.

Článok 84
Bankovníctvo, poisťovníctvo, ostatné finančné služby a spolupráca pri audítorstve

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom vytvoriť a rozvíjať vhodný rámec na podporu
bankovníctva, poisťovníctva a odvetvia finančných služieb v Slovenskej republike.

a) Spolupráca sa zameria na
- prijatie spoločného systému účtovníctva kompatibilného s európskymi normami,
- upevňovanie a reštrukturalizáciu odvetvia bankovníctva a finančníctva,
- zlepšovanie dozoru nad bankovými a finančnými službami a ich reguláciu,
- prípravu prekladov právnych predpisov Slovenskej republiky a Spoločenstva,
- prípravu výkladových terminologických slovníkov,
- výmenu informácií týkajúcu sa najmä návrhov právnych predpisov.

b) Na tieto účely bude spolupráca zahŕňať poskytovanie technickej pomoci a odbornú prípravu.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom rozvíjať účinné audítorské systémy v Slovenskej
republike podľa štandardných metód a postupov Spoločenstva.

a) Spolupráca sa zameria na
- zriadenie nezávislého Najvyššieho audítorského úradu v Slovenskej republike,
- zriadenie vnútorných audítorských útvarov vo vládnych špecializovaných organizáciách,
- výmenu príslušných audítorských informácií,
- zjednotenie audítorskej dokumentácie,
- odbornú prípravu a poradenskú činnosť.

b) Na dosiahnutie týchto cieľov bude Spoločenstvo poskytovať podľa potreby príslušnú
technickú pomoc.
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Článok 85
Menová politika

Na žiadosť orgánov Slovenskej republiky poskytne Spoločenstvo technickú pomoc určenú na
podporu úsilia Slovenskej republiky zaviesť úplnú konvertibilitu koruny a postupne zblížiť jej
politiku s politikou Európskeho menového systému. Táto pomoc bude zahŕňať neformálnu výmenu
informácií o zásadách a fungovaní Európskeho menového systému.

Článok 86
Pranie špinavých peňazí

1. Zmluvné strany súhlasia s potrebou vyvíjať celkové úsilie a spoluprácu s cieľom zabrániť
používaniu ich finančných systémov na pranie príjmov z trestnej činnosti všeobecne a osobitne
z trestnej činnosti spojenej s narkotikami.

2. Spolupráca v tejto oblasti bude zahŕňať administratívnu a technickú pomoc s cieľom vytvárať
vhodné normy proti praniu špinavých peňazí zhodné s tými, ktoré prijalo Spoločenstvo a iné
medzinárodné fóra v tejto oblasti vrátane Pracovnej skupiny pre finančné akcie (FATF).

Článok 87
Regionálny rozvoj

1. Zmluvné strany budú posilňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a
územného plánovania.

2. Na tieto účely sa môžu aplikovať ktorékoľvek z týchto opatrení:

- výmena informácií medzi národnými, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi o regionálnej
politike a o politike územného plánovania,

- poskytovanie pomoci Slovenskej republike pri formulovaní takejto politiky,

- spoločné akcie regionálnych a miestnych orgánov v oblasti hospodárskeho rozvoja,

- štúdium koordinovaných prístupov k rozvoju pohraničných oblastí medzi Spoločenstvom a
Slovenskou republikou a ostatných oblastí v Slovenskej republike so závažnými regionálnymi
rozdielmi,

- výmena návštev na skúmanie možností spolupráce a pomoci,

- výmenné pobyty zamestnancov štátnej správy alebo odborníkov,

- poskytovanie technickej pomoci,

- vytváranie programov výmeny informácií a skúseností rôznymi metódami vrátane
seminárov.

Článok 88
Spolupráca v sociálnej oblasti

1. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom
zlepšiť úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov vychádzajúc z úrovne ochrany
existujúcej v Spoločenstve. Spolupráca bude zahŕňať najmä tieto oblasti:

- poskytovanie technickej pomoci,

- výmenné pobyty odborníkov,

- spoluprácu medzi firmami,
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- výmenu informácií a administratívnu a inú vhodnú pomoc firmám, odbornú prípravu.

2. Pokiaľ ide o zamestnanosť, bude spolupráca medzi zmluvnými stranami zameraná
predovšetkým na zlepšovanie služieb pri hľadaní zamestnania a poradenských služieb pre rôzne
povolania, na poskytovanie podporných opatrení a podporu miestneho rozvoja s cieľom podporiť
reštrukturalizáciu priemyslu.

Bude zahŕňať aj opatrenia, akými sú vypracúvanie štúdií, poskytovanie expertných služieb a
informácií a odbornej prípravy.

3. Pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, spolupráca medzi zmluvnými stranami bude smerovať k
prispôsobovaniu systémov sociálneho zabezpečenia novej hospodárskej a sociálnej situácii
najmä poskytovaním expertných služieb a informácií a odbornej prípravy.

Článok 89
Cestovný ruch

Zmluvné strany budú zvyšovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude zahŕňať

- uľahčovanie obchodu v oblasti cestovného ruchu,

- zvyšovanie toku informácií medzinárodnými sieťami, bankami dát atď.,

- transfer know-how prostredníctvom odbornej prípravy, výmenných pobytov, seminárov,

- realizáciu regionálnych projektov cestovného ruchu, akými sú projekty presahujúce hranice
štátu, družobné mestá atď.,

- výmenu názorov a poskytovanie príslušnej výmeny informácií o dôležitých otázkach
spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti cestovného ruchu,

- podporu rozvoja infraštruktúry určenej na investovanie do oblasti cestovného ruchu.

Článok 90
Malé a stredne veľké podniky

1. Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj a upevňovanie malých a stredne veľkých podnikov v
súkromnom sektore a o spoluprácu medzi malými a stredne veľkými podnikmi v Spoločenstve a
v Slovenskej republike.

2. Budú podporovať výmenu informácií a know-how v týchto oblastiach:

- vytváranie právnych, administratívnych, technických, daňových a finančných podmienok
potrebných na zakladanie a rozširovanie malých a stredne veľkých podnikov a na cezhraničnú
spoluprácu,

- poskytovanie špecializovaných služieb požadovaných malými a stredne veľkými podnikmi
(príprava v oblasti riadenia, účtovníctva, marketingu a kontroly kvality atď.) a posilňovanie
špecializovaných organizácií poskytujúcich takéto služby,

- vytváranie vhodných prepojení s príslušnými útvarmi Spoločenstva s cieľom zlepšovať
informačný tok do malých a stredne veľkých podnikov a podporovať cezhraničnú spoluprácu
(napríklad Sieť obchodnej spolupráce (BC-NET), Euro-info centier, konferencie atď.).

3. Spolupráca bude zahŕňať poskytovanie technickej pomoci najmä na vytváranie príslušnej
inštitucionálnej podpory malým a stredne veľkým podnikom na štátnej a regionálnej úrovni,
pokiaľ ide o finančné, školiace, poradenské, technické a komerčné služby.
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Článok 91
Informácie a komunikácia

Pokiaľ ide o informácie a komunikáciu, Spoločenstvo a Slovenská republika podniknú príslušné
kroky na povzbudenie účinnej vzájomnej výmeny informácií. Prednosť budú mať programy
zamerané na poskytovanie základných informácií o Spoločenstve verejnosti a odbornejších
informácií špecifickým kruhom v Slovenskej republike vrátane prístupu k bankám dát
Spoločenstva tam, kde to bude možné.

Článok 92
Ochrana spotrebiteľa

1. Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť úplné prispôsobenie systému ochrany
spotrebiteľa v Slovenskej republike systému ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve.

2. Z tohto hľadiska bude spolupráca v rámci existujúcich možností zahŕňať

- výmenu informácií a výmenné pobyty odborníkov,

- prístup k bankám dát Spoločenstva,

- pomoc pri odbornej príprave a technickú pomoc.

Článok 93
Colníctvo

1. Cieľom spolupráce bude zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení, ktorých prijatie sa
plánuje v súvislosti s obchodom, a dosiahnutie priblíženia colnej sústavy Slovenskej republiky k
colnej sústave Spoločenstva a tým napomôcť uľahčenie prijatia krokov smerujúcich k
liberalizácii plánovanej touto Dohodou.

2. Spolupráca bude zahŕňať najmä

- výmenu informácií,

- rozvoj cezhraničnej infraštruktúry medzi zmluvnými stranami,

- vzájomné prepojenie medzi tranzitnými systémami Slovenskej republiky a Spoločenstva,

- zjednodušovanie prehliadok a formalít týkajúcich sa prepravy tovaru,

- organizovanie seminárov a zamestnaní.

Technická pomoc sa bude poskytovať podľa potreby.

3. Bez obmedzenia ďalšej spolupráce zakotvenej v tejto Dohode najmä v článku 96 sa vzájomná
spolupráca medzi správnymi orgánmi zmluvných strán vo veciach colníctva bude uskutočňovať
v súlade s ustanoveniami protokolu č. 6.

Článok 94
Spolupráca v oblasti štatistiky

1. Spolupráca v tejto oblasti bude mať za cieľ rozvíjať účinný štatistický systém, ktorý bude rýchlo
a včas poskytovať spoľahlivé štatistické údaje potrebné na plánovanie a sledovanie procesu
reformy a ktorý bude prispievať k rozvoju súkromného podnikania v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať najmä

- pri posilňovaní štatistickej služby Slovenskej republiky,

- pri dosahovaní harmonizácie s medzinárodnými metódami, normami a klasifikáciami
(najmä Spoločenstva),
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- pri poskytovaní údajov potrebných na udržiavanie a monitorovanie hospodárskej reformy,

- pri poskytovaní vhodných makroekonomických a mikroekonomických údajov pre
hospodárske subjekty súkromného sektora,

- pri zabezpečovaní dôverného charakteru údajov,

- pri výmene štatistických informácií.

3. Spoločenstvo bude poskytovať podľa potreby technickú pomoc.

Článok 95
Ekonomika

1. Slovenská republika a Spoločenstvo budú uľahčovať proces hospodárskych reforiem a
integrácie prostredníctvom spolupráce s cieľom lepšie pochopiť podstatu svojich ekonomík a
uplatňovanie hospodárskej politiky v trhových ekonomikách.

2. S týmto cieľom bude Spoločenstvo a Slovenská republika

- uskutočňovať podľa potreby výmenu informácií o makroekonomických výsledkoch a
vyhliadkach a o stratégiách rozvoja,

- spoluanalyzovať ekonomické otázky spoločného záujmu vrátane vytvárania rámca
hospodárskej politiky a nástrojov na jej uskutočňovanie,

- podporovať, najmä prostredníctvom programu Akcia pre spoluprácu v ekonomike, širokú
spoluprácu medzi ekonómami a riadiacimi pracovníkmi v Spoločenstve a v Slovenskej republike
s cieľom urýchliť transfer know-how pri koncipovaní hospodárskej politiky a zabezpečiť
celoplošné rozširovanie výsledkov výskumu súvisiaceho s touto politikou.

Článok 96
Narkotiká

1. Spolupráca sa bude zameriavať najmä na zvyšovanie účinnosti postupov a opatrení, ktorými sa
má čeliť dodávkam a nezákonnému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a
ktoré vedú k zamedzovaniu zneužívania týchto látok.

2. Zmluvné strany sa dohodnú na nevyhnutných metódach spolupráce na dosiahnutie týchto
cieľov vrátane spôsobov uskutočňovania spoločných akcií. Ich postup sa bude zakladať na
konzultáciách a úzkej koordinácii pri sledovaní cieľov, postupov a metód v oblastiach
uvedených v odseku 1.

3. Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude zahŕňať technickú a administratívnu pomoc, ktorá
by sa mohla týkať najmä týchto oblastí:

- prípravy a uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov,

- vytvárania inštitúcií a informačných stredísk, ako aj sociálnych a zdravotných stredísk,

- odbornej prípravy personálu a výskumu, zabránenia používania prekurzorov na nedovolenú
výrobu omamných a psychotropných látok.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na začlenení ďalších oblastí.

ODDIEL VII
KULTÚRNA SPOLUPRÁCA

Článok 97
1. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rozvoj kultúrnej spolupráce. Podľa potreby sa programy

kultúrnej spolupráce Spoločenstva alebo jedného či viacerých členských štátov môžu rozšíriť aj
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na Slovenskú republiku a môžu sa rozvíjať aj ďalšie činnosti spoločného záujmu oboch
zmluvných strán.

Táto spolupráca môže zahŕňať najmä

- preklady literárnych diel,

- ochranu a obnovu pamiatok a lokalít (architektonické a kultúrne dedičstvo),

- odbornú prípravu pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou kultúry,

- organizovanie európsky orientovaných kultúrnych podujatí.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať pri podpore audiovizuálneho priemyslu v Európe.
Audiovizuálne odvetvie by sa mohlo v Slovenskej republike najvýraznejšie podieľať na
činnostiach organizovaných Spoločenstvom v rámci programu MEDIA na roky 1991 až 1995 v
súlade s postupmi stanovenými orgánmi zodpovednými za riadenie jednotlivých činností a v
súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady Európskych spoločenstiev z 21. decembra 1990,
ktorým bol tento program zriadený.

Zmluvné strany budú koordinovať a podľa potreby zosúlaďovať svoju politiku týkajúcu sa
cezhraničného vysielania, technických noriem a podporovania európskej audiovizuálnej
technológie.

ODDIEL VIII
FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 98

Na dosiahnutie cieľov sledovaných touto Dohodou a v súlade s článkami 99, 100, 102 a 103 a
bez obmedzenia článku 101 Slovenská republika dostane od Spoločenstva dočasnú finančnú
pomoc vo forme grantov a pôžičiek vrátane pôžičiek Európskej investičnej banky podľa ustanovení
článku 18 štatútu tejto banky.

Článok 99
Táto finančná pomoc sa zabezpečí

– opatreniami operácie PHARE podľa nariadenia Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva
č. 3906/89 v znení dodatkov na taký dlhý čas, pokým budú aplikovateľné, potom bude granty
poskytovať Spoločenstvo buď v rámci operácie PHARE na viacročnom základe, alebo ako súčasť
nového finančného viacročného rámca vytvoreného Spoločenstvom po konzultáciách so
Slovenskou republikou a so zreteľom na dôvody zakotvené v článkoch 102 a 103,

– pôžičkou (pôžičkami) poskytnutou (poskytnutými) Európskou investičnou bankou až do
uplynutia lehoty jej (ich) použiteľnosti; Spoločenstvo po konzultáciách so Slovenskou republikou
stanoví maximálnu sumu a lehotu použiteľnosti pôžičiek od Európskej investičnej banky pre
Slovenskú republiku na ďalšie roky.

Článok 100

Ciele a oblasti finančnej pomoci Spoločenstva budú zakotvené v indikatívnom programe, ktorý
dohodnú obe zmluvné strany. Zmluvné strany budú informovať Asociačnú radu.
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Článok 101
1. Na žiadosť Slovenskej republiky v prípade osobitnej potreby Spoločenstvo posúdi so
zreteľom na využiteľnosť všetkých finančných zdrojov a v súčinnosti s medzinárodnými
finančnými inštitúciami v kontexte G-24, možnosť poskytnúť dočasnú finančnú pomoc

– na podporu opatrení, ktorých cieľom je zaviesť a udržiavať konvertibilitu meny Slovenskej
republiky,

– na podporu úsilia o strednodobú stabilizáciu a štrukturálne zmeny vrátane podpory platobnej
bilancie,

2. Táto finančná pomoc je podmienená tým, že Slovenská republika predloží podľa potreby
programy podporované Medzinárodným menovým fondom v kontexte G-24 so zameraním na
podporu konvertibility, resp. na reštruktualizáciu jej hospodárstva, že uvedené programy
odsúhlasí Spoločenstvo, že Slovenská republika ich bude nepretržite plniť a že dosiahne rýchly
prechod na financovanie zo súkromných zdrojov, ktoré je konečným cieľom.

3. Asociačná rada bude informovaná o podmienkach, za ktorých sa táto pomoc poskytne, a o
plnení záväzkov, ktoré Slovenská republika prijme v súvislosti s touto pomocou.

Článok 102

Finančná pomoc Spoločenstva sa vyhodnotí vo svetle nových potrieb a úrovne rozvoja Slovenskej
republiky so zreteľom na stanovené priority a absorpčnú schopnosť hospodárstva Slovenskej
republiky, na schopnosť splácať pôžičky a pokrok dosahovaný v systéme trhového hospodárstva a
reštrukturalizácie v Slovenskej republike.

Článok 103

S cieľom umožniť optimálne využitie disponibilných zdrojov zmluvné strany zabezpečia, aby sa
príspevky Spoločenstva poskytovali v úzkej súčinnosti s poskytovaním príspevkov z iných zdrojov,
ako sú zdroje členských štátov Spoločenstva, ostatných krajín vrátane krajín G-24 a
medzinárodných finančných inštitúcií, akými sú Medzinárodný menový fond, Medzinárodná banka
pre obnovu a rozvoj a Európska banka pre obnovu a rozvoj.

ODDIEL IX

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 104

Zriaďuje sa Asociačná rada, ktorá bude dohliadať na vykonávanie tejto Dohody. Bude sa
stretávať na úrovni ministrov raz do roka a vtedy, keď to budú vyžadovať okolnosti. Bude
posudzovať akékoľvek významné otázky vyplývajúce z rámca Dohody a akékoľvek iné dvojstranné
alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

Článok 105
1. Asociačná rada sa skladá z členov Rady Európskych spoločenstiev a z členov Komisie

Európskych spoločenstiev na jednej strane a z členov vymenovaných vládou Slovenskej
republiky na druhej strane.

2. Členovia Asociačnej rady sa môžu dať zastupovať za podmienok, ktoré budú zakotvené v jej
rokovacom poriadku.

3. Asociačná rada prijme svoj rokovací poriadok.

4. Asociačnej rade bude striedavo predsedať člen Rady Európskych spoločenstiev a člen vlády
Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zakotvenými v jej rokovacom poriadku.

5. Tam, kde je to vhodné, zúčastní sa na práci Asociačnej rady Európska investičná banka ako
pozorovateľ.
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Článok 106

Asociačná rada má na dosahovanie cieľov tejto Dohody právomoc prijímať rozhodnutia v
prípadoch, ktoré sú v nej zakotvené. Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre obe zmluvné strany, ktoré
podniknú opatrenia nevyhnutné na realizáciu prijatých rozhodnutí. Asociačná rada môže dávať aj
príslušné odporúčania.

Svoje rozhodnutia a odporúčania bude formulovať po dohode zmluvných strán.

Článok 107
1. Každá zmluvná strana môže predložiť Asociačnej rade akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania

alebo výkladu tejto Dohody.

2. Asociačná rada môže vyriešiť spor rozhodnutím.

3. Každá zmluvná strana je povinná prijať opatrenia na splnenie rozhodnutia uvedeného v odseku
2.

4. V prípade, že spor nebude možno vyriešiť v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zmluvná strana
môže oznámiť druhej zmluvnej strane menovanie rozhodcu; druhá zmluvná strana musí potom
do dvoch mesiacov vymenovať druhého rozhodcu. Na účely použitia tohto postupu sa bude
Spoločenstvo a jeho členské štáty považovať za jednu stranu sporu. Asociačná rada vymenuje
tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcov sa budú prijímať väčšinou hlasov.

Každá strana sporu musí podniknúť kroky, ktorými bude realizovať rozhodnutie rozhodcov.

Článok 108
1. Asociačnej rade pri výkone jej povinností pomáha Asociačný výbor zložený z predstaviteľov Rady

Európskych spoločenstiev a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a z
predstaviteľov vlády Slovenskej republiky na druhej strane zvyčajne na úrovni vyšších štátnych
úradníkov.

Vo svojom rokovacom poriadku Asociačná rada určí povinnosti Asociačného výboru, ktoré
budú zahŕňať prípravu zasadnutí Asociačnej rady a spôsob činnosti Asociačného výboru.

2. Asociačná rada môže delegovať na Asociačný výbor ktorúkoľvek zo svojich právomocí. V takom
prípade bude Asociačný výbor prijímať svoje rozhodnutia v súlade s podmienkami uvedenými v
článku 106.

Článok 109

Asociačná rada môže rozhodnúť o vytvorení akéhokoľvek iného osobitného výboru alebo orgánu,
ktorý jej môže pomáhať pri plnení jej povinností.

Asociačná rada vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti takýchto výborov alebo
orgánov a spôsob ich činnosti.

Článok 110

Vytvára sa Asociačný parlamentný výbor. Bude fórom pre členov parlamentu Slovenskej
republiky a členov Európskeho parlamentu na schôdzky a výmenu názorov. Bude sa stretávať v
intervaloch, ktoré si sám stanoví.

Článok 111
1. Asociačný parlamentný výbor sa skladá z členov parlamentu Slovenskej republiky na jednej

strane a Európskeho parlamentu na druhej strane.

2. Asociačný parlamentný výbor prijme svoj rokovací poriadok.
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3. Asociačnému parlamentnému výboru bude striedavo predsedať Európsky parlament a
parlament Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zakotvenými v jeho rokovacom
poriadku.

Článok 112

Asociačný parlamentný výbor môže požadovať príslušné informácie o vykonávaní tejto Dohody
od Asociačnej rady, ktorá potom poskytne Výboru požadované informácie.

Asociačný parlamentný výbor bude informovaný o rozhodnutiach Asociačnej rady.

Asociačný parlamentný výbor môže predkladať odporúčania Asociačnej rade.

Článok 113

V rámci tejto Dohody sa každá zmluvná strana zaväzuje zabezpečiť fyzickým osobám a
právnickým osobám druhej zmluvnej strany v porovnaní s jej vlastnými občanmi nediskriminačný
prístup k príslušným súdnym a správnym orgánom zmluvných strán, aby mohli obhajovať svoje
osobné a majetkové práva vrátane tých, ktoré sa týkajú duševného, priemyselného a obchodného
vlastníctva.

Článok 114
Táto Dohoda nebráni zmluvnej strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré

(a) považuje za nevyhnutné na predchádzanie úniku informácií, ktorý je v rozpore so základnými
záujmami jej bezpečnosti,

(b) sa vzťahujú na výrobu zbraní, munície alebo vojenského materiálu alebo na obchod s nimi,
alebo na výskum, vývoj alebo na výrobu nevyhnutnú na účely obrany pod podmienkou, že také
opatrenia nepoškodia podmienky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú
osobitne určené na vojenské účely,

(c) považuje za nevyhnutné pre vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútorných nepokojov,
ktoré ohrozujú zachovávanie práva a poriadku v čase vojny alebo vážneho medzinárodného
napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo ktoré sú potrebné na plnenie záväzkov prijatých s
cieľom zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť.

Článok 115
1. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, bez obmedzenia akýchkoľvek osobitých

ustanovení v nej obsiahnutých

- úprava uplatňovaná Slovenskou republikou vo vzťahu k Spoločenstvu nesmie viesť k žiadnej
diskriminácii medzi jeho jednotlivými členskými štátmi, ich občanmi alebo ich podnikmi alebo
firmami,

- úprava uplatňovaná Spoločenstvom vo vzťahu k Slovenskej republike nesmie viesť k žiadnej
diskriminácii medzi jej občanmi alebo jej podnikmi alebo firmami.

2. Ustanovenia odseku 1 neobmedzujú právo zmluvných strán použiť príslušné ustanovenia ich
fiškálnych legislatívnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daňových poplatníkov, ktorí nie sú v
totožnom postavení, pokiaľ ide o miesto ich trvalého pobytu.

Článok 116

Vo vzťahu k výrobkom, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa pri dovoze do Spoločenstva
zabezpečí zaobchádzanie, ktoré nebude výhodnejšie, než aké uplatňujú jednotlivé členské štáty
navzájom medzi sebou.

Zaobchádzanie poskytnuté Slovenskej republike podľa oddielu IV a kapitoly I oddielu V nesmie
byť výhodnejšie než to, ktoré si poskytujú členské štáty navzájom medzi sebou.
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Článok 117
1. Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie ich

záväzkov podľa tejto Dohody. Postarajú sa o to, aby sa dosiahli ciele vytýčené touto Dohodou.

2. Ak je ktorákoľvek zo zmluvných strán presvedčená, že druhá zmluvná strana nesplnila záväzok
podľa Dohody, môže podniknúť príslušné opatrenia. Skôr, ako tak urobí, s výnimkou prípadov
osobitnej naliehavosti, poskytne Asociačnej rade všetky príslušné informácie požadované na
dôkladné prešetrenie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť také, ktoré najmenej narušia vykonávanie tejto
Dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Asociačnej rade a budú predmetom
konzultácií v Asociačnej rade, ak o to druhá zmluvná strana požiada.

Článok 118

Kým sa na základe tejto Dohody nedosiahnu rovnaké práva pre jednotlivcov a vykonávateľov
hospodárskych činností, nebude sa Dohoda nepriaznivo dotýkať práv zaručených existujúcimi
dohodami, ktoré zaväzujú jeden alebo viac členských štátov na jednej strane a Slovenskú
republiku na druhej strane.

Článok 119

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 prílohy I až XVII tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok 120

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať tým, že to oznámi druhej zmluvnej
strane. Dohoda prestane platiť šesť mesiacov odo dňa takého oznámenia.

Článok 121

Táto Dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktoré sa vzťahujú Zmluvy zakladajúce
Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske
spoločenstvo uhlia a ocele za podmienok stanovených v týchto Zmluvách, a na druhej strane na
územie Slovenskej republiky.

Článok 122

Táto Dohoda sa uzatvára v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom,
nemeckom, portugalskom, slovenskom, španielskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia
majú rovnakú platnosť.

Článok 123

Túto Dohodu schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si
zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v prvom odseku sa skončili.

Nadobudnutím platnosti nahradí táto Dohoda Dohodu medzi Európskym hospodárskym
spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou o obchode a o hospodárskej a obchodnej spolupráci, podpísanú v Bruseli
7. mája 1990, a Protokol medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou parafovaný v Bruseli 28. júna 1991 pred nadobudnutím jej platnosti.
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Článok 124

1. Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia rovnocenné s ustanoveniami určitých častí tejto
Dohody, a tým aj Európskej dohody podpísanej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a
Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, najmä tie, ktoré sa vzťahujú
na pohyb tovaru a ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 1992 prostredníctvom Dočasnej dohody o
obchode a otázkach súvisiacich s obchodom medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou, podpísanej 16. decembra 1991, zmenenej Dodatkovými protokolmi
podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a Spoločenstvom a Českou
republikou, zmluvné strany súhlasia, že za týchto okolností na účely oddielu III článkov 64, 66, a
67 Dohody a protokolov č. 1 (s výnimkou jeho článku 3), 2, 3, 4 a 5 a 6, sa pod pojmom „deň
nadobudnutia platnosti tejto Dohody“ rozumie

– 1. marec 1992, ak ide o záväzky nadobúdajúce účinnosť dňom nadobudnutia platnosti
Dohody,

– 1. január 1992, ak ide o záväzky nadobúdajúce účinnosť po dni nadobudnutia platnosti s
odvolaním sa na deň nadobudnutia platnosti.

2. V prípade nadobudnutia platnosti Dohody po 1. januári ktoréhokoľvek roka sa budú uplatňovať
ustanovenia protokolu č. 7.

Na dôkaz toho dolu podpísaní splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Luxemburgu 4. októbra 1993.

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Vladimír Mečiar,
predseda vlády

ZA BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO:
Robert Urbain,

minister pre zahraničný obchod a európske záležitosti

ZA DÁNSKE KRÁĽOVSTVO:
Niels Helveg Petersen,

minister zahraničných vecí

ZA SPOLKOVÚ REPUBLIKU NEMECKO:
Klaus Kinkel,

minister zahraničných vecí

ZA GRÉCKU REPUBLIKU:
Michel Papakonstantinou,
minister zahraničných vecí

ZA ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO:
Javier Solana,

minister zahraničných vecí

ZA FRANCÚZSKU REPUBLIKU:
Alain Juppe,

minister zahraničných vecí

ZA ÍRSKO:
Dick Spring,

minister zahraničných vecí
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ZA TALIANSKU REPUBLIKU:
Paolo Baratta,

minister zahraničného obchodu

ZA LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO:
Jacques Poos,

minister zahraničných vecí

ZA HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO:
Peter Kooijmans,

minister zahraničných vecí

ZA PORTUGALSKÚ REPUBLIKU:
José Manuel Durao Barroso,
minister zahraničných vecí

ZA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:
David Heathcoat-Amory,

štátny minister zahraničných vecí

ZA EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE
ATÓMOVÚ ENERGIU A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE:

Willy Claes,
minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva,
úradujúci predseda Rady Európskych spoločenstiev

Sir Leon Brittan,
podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev

Hans van den Broek,
člen Komisie Európskych spoločenstiev
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ZOZNAM PRÍLOH

I Čl. 9 ods. 1 a Definície priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov
&nbsp čl. 9 ods. 2 &nbsp
II Čl. 9 ods. 2 a Colné obchodné výhody Spoločenstva
&nbsp čl. 10 ods. 2 &nbsp
III Čl. 10 ods. 3 Colné obchodné výhody Spoločenstva
IV Čl. 11 ods. 1 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
V Čl. 11 ods. 2 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VI Čl. 11 ods. 3 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VII Čl. 11 ods. 4 Colné obchodné výhody Slovenskej republiky
VIII Čl. 11 ods. 5 Obchodné výhody Slovenskej republiky: kvantitatívne obmedzenia

vývozov
IX Čl. 14 ods. 3 Exportné licenčné položky Slovenskej republiky
X Čl. 18 ods. 1 Spracované poľnohospodárske produkty
&nbsp Čl. 18 ods. 2 Poľnohospodárske komponenty
XIa Čl. 21 ods. 2 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva
XIb Čl. 21 ods. 2 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie
XII Čl. 21 ods. 4 Dojednania týkajúce sa dovozov živého hovädzieho dobytka do

Spoločenstva
XIII Čl. 21 ods. 4 Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie
XIV Čl. 21 ods. 4 Poľnohospodárske obchodné výhody Slovenskej republiky
XV Čl. 24 Rybolovné obchodné výhody Spoločenstva
XVIa Čl. 45 ods. 11, Etablovanie sa: „Finančné služby"
&nbsp ods. 5 a &nbsp

čl. 50
XVIb Čl. 45 ods. 11 Etablovanie sa: „Odvetvia vzťahujúce sa na koniec prechodného

obdobia"
&nbsp Čl. 45 ods. 5 &nbsp
XVIc Čl. 45 ods. 6 Etablovanie sa: „Vylúčené odvetvia"
XVII Čl. 67 ods. 2 Duševné vlastníctvo

DynamicResources\a7268311-d3d3-442e-a741-5a1f20ef49d9_1.pdf

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahujú články 9 a 19 Dohody

ex 3502 Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu:
ex 3502 10 - Vaječný albumín:

- Ostatné:
3502 10 91 - Sušené (vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 10 99 - Ostatné

ex 3502 90 - Ostatné:
- Albumíny, iné ako vaječné:
- Mliečny albumín (laktalbumín):

3502 90 51 - Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 90 59 - Ostatné
4501 Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený;

korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach rozomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 ¼an surový alebo spracovaný, ale nespradený; ¾anová kúde¾ a ¾anový odpad (vrátane odpadu

z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa L.) surové alebo spracované, ale nespradené; kúde¾ a odpad

z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

Príloha I

Kód KN Názov
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Príloha I
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú články 9 a 19 Dohody

Kód KN Názov
ex 3502 Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu:
ex 3502 10 - Vaječný albumín:

- Ostatné:
3502 10 91 - Sušené (vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 10 99 - Ostatné
ex 3502 90 - Ostatné:

- Albumíny, iné ako vaječné:
- Mliečny albumín (laktalbumín):

3502 90 51 - Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku)
3502 90 59 - Ostatné
4501 Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený;

korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach rozomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; lanová kúdeľ a lanový odpad (vrátane

odpadu
z priadze a trhaného materiálu)

5302 Pravé konope (Cannabis sativa L.) surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a
odpad
z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 10 ods. 2

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

Príloha II

Kód KN 1993 Názov
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Príloha II
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods. 2

Kód KN 1993 Názov
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 10 ods. 3

2523 2 537 700
2817 00 00 604 200
2818 10 00 28 630
2823 00 00 25 210
2827 10 00 1 160

2831 10 00
2831 90 00 4 150

2833 22 00 1 140

2833 25 00 28 900

2835 23 00 450

2836 60 00 9 870

2902 50 00 93 710

2902 60 00 745 680

2903 22 00 186 120

2903 61 00 4 170

2905 31 00 3 929 310

2907 11 00 3 470 350

2907 15 00 6 610

2909 41 00 1 091 970

2917 11 00 1 980

2918 14 00 69 300
2921 19 30 2 550

2921 41 00 2 2250

2933 71 00 1 188 720

2936 22 00
2936 28 00
2936 29 90 1 039 500

2941 40 00 873 180

3102 10 10 267 330

3102 30 10
3102 30 90 1 060 290

3102 40 10
3102 40 90 750 200

3102 80 00 676 000

3102 10 90
3102 21 00

Číslo
sadzobníka

1993

Základná colná kvóta
1)   3)
(ECU)

Základný colný strop
2)   3)
(ECU)

(1) (2) (3)

Príloha III
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3102 29 00 91 080
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 00
3102 90 00

3105 2 028 600

3206 42 00 1 016

3605 00 00 11 760

3901 20 00 131 250

3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00 2 257 500

3912 20 19
3912 20 90 5 250
3920 20 21
3920 20 29 1 283 040

3903
3915 20 00
3920 30 00 45 200
3920 99 50

4011 40
4011 50 10
4011 50 90 40 730
4013 20 00
4013 90 10

4011 10 00
4011 20
4011 30 90
4011 91 2 898 000
4011 99
4012 10 30/50/80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90

4202 12 11
4202 12 19
4202 22 10 1 050 000
4202 32 10
4202 92 11
4202 92 18

4202 11 10
4202 11 90
4202 12 91 1 575 000
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00

(1) (2) (3)
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4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 98
4202 99

4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99 430 000
4203 30 00
4203 40 00

4203 29 10 992 400

4411 2 000 000

6401 180 180
6402

6403 948 750

6404 363 990
6405 90 10

6908 881 590

6911 5 780

7004 14 200

7005 8 820

7010 90 21
7010 90 31
7010 90 41 1 949 600
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 87
7010 90 99

7013 409 500

7019 10 51 563 500

7207 19 39
7207 20 79
7216 60 11 45 300
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7216 90 98

(1) (2) (3)
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7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99 573 900
7271 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00

7304 10 10
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91 2 480 700
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90
7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00
7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71

(1) (2) (3)
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7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 007)

7317 659 250

7318 15 81 415 500

8532 430 500

8539 10 90
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99 187 400
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
8540 11 10
8540 11 30
8540 11 50 26 460
8540 11 80
8701 20 36 380
8701 90 3 741 660
8703 21 10
8703 22 11 804 830
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11*104)
8703 33 19*105)
8703 90 90*116)

8704 22 91
8704 22 99
8704 23 91
8704 34 99 2 469 600

9401 20 00
9401 30 10
9401 30 90 5 285 160
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 00
9401 80 00
9401 90 90

(1) (2) (3)
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9403 10 10
9403 10 51
9403 10 59 22 120 320
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90

9405 91 19 10 500

(1) (2) (3)

1) Pre dovozy presahujúce tieto kvóty bude ES uplatňova� colné sadzby spôsobom stanoveným v Dohode.
2) Pre dovozy presahujúce tieto stropy môže Spoločenstvo opätovne zavies� colné sadzby spôsobom stanoveným v Dohode.
3) Tieto množstvá sa zvýšia

— o 20 % nadobudnutím platnosti Dohody,
— o ïalších 20 % od 1. januára 1993,
— o ïalších 10 % od 1. júla 1993,
— o ïalších 30 % od 1. januára 1994.

4) Nové motorové karavany s obsahom valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3.
5) Ostatné nové vozidlá s piestovým spa¾ovacím motorom s vnútorným spa¾ovaním (s dieselovým alebo s polodieselovým motorom) s obsahom

valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3.
6) Nové vozidlá s inými ako elektrickými motormi s obsahom valcov nepresahujúcim 3 000 cm3.
7) Od 1. júna l993 do 31. decembra 1995 s tým, že podliehajú akýmko¾vek dodatočným úpravám, budú plati� ustanovenia Rozhodnutí 1/93(C)

a 1/93(S) Spoločného výboru, ktoré sú v súlade s Dočasnou dohodou o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom uzavretou medzi
Spoločenstvom a ČSFR podpísanou 16. decembra 1991 v zmysle úprav Dodatkovými protokolmi podpísanými medzi Spoločenstvom
a Slovenskou republikou a medzi Spoločenstvom a Českou republikou.
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Príloha III
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods. 3

Číslo
sadzobníka
1993

Základná colná kvóta 
1)3)
(ECU)

Základný colný strop
2)3)
(ECU)

(1) (2) (3)
2523   2 537 700
2817 00 00   604 200
2818 10 00   28 630
2823 00 00   25 210
2827 10 00 1 160  
2831 10 00    
2831 90 00   4 150
2833 22 00   1 140
2833 25 00   28 900
2835 23 00   450
2836 60 00   9 870
2902 50 00   93 710
2902 60 00 745 680  
2903 22 00   186 120
2903 61 00   4 170
2905 31 00   3 929 310
2907 11 00   3 470 350
2907 15 00   6 610
2909 41 00   1 091 970
2917 11 00   1 980
2918 14 00 69 300  
2921 19 30   2 550
2921 41 00   22 250
2933 71 00   1 188 720
2936 22 00    
2936 28 00    
2936 29 90   1 039 500
2941 40 00   873 180
3102 10 10 267 330  
3102 30 10    
3102 30 90 1 060 290  
3102 40 10    
3102 40 90   750 200
3102 80 00   676 000
3102 10 90    
3102 21 00    
3102 29 00   91 080
3102 50 90    
3102 60 00    
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3102 70 00    
3102 90 00    
3105   2 028 600
3206 42 00   1 016
3605 00 00   11 760
3901 20 00   131 250
3904 10 00    
3904 21 00    
3904 22 00   2 257 500
3912 20 19    
3912 20 90   5 250
3920 20 21    
3920 20 29   1 283 040
3903    
3915 20 00    
3920 30 00   45 200
3920 99 50    
4011 40    
4011 50 10    
4011 50 90   40 730
4013 20 00    
4013 90 10    
4011 10 00    
4011 20    
4011 30 90    
4011 91 2 898 000  
4011 99    
4012 10 30/50/80    
4012 20 90    
4012 90 10    
4012 90 90    
4013 10 10    
4013 10 90    
4013 90 90    
4202 12 11    
4202 12 19    
4202 22 10   1 050 000
4202 32 10    
4202 92 11    
4202 92 18    
4202 11 10    
4202 11 90    
4202 12 91   1 575 000
4202 12 99    
4202 19 91    
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4202 19 99    
4202 21 00    
4202 22 90    
4202 29 00    
4202 31 00    
4202 32 90    
4202 39 00    
4202 91 10    
4202 91 80    
4202 92 91    
4202 92 98    
4202 99    
4203 10 00    
4203 21 00    
4203 29 91    
4203 29 99 430 000  
4203 30 00    
4203 40 00    
4203 29 10 992 400  
4411 2 000 000  
6401 180 180  
6402    
6403 948 750  
6404 363 990  
6405 90 10    
6908 881 590  
6911 5 780  
7004 14 200  
7005 8 820  
7010 90 21    
7010 90 31    
7010 90 41   1 949 600
7010 90 43    
7010 90 45    
7010 90 47    
7010 90 51    
7010 90 53    
7010 90 55    
7010 90 57    
7010 90 61    
7010 90 67    
7010 90 71    
7010 90 77    
7010 90 81    
7010 90 87    
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7010 90 99    
7013 409 500  
7019 10 51 563 500  
7207 19 39    
7207 20 79    
7216 60 11   45 300
7216 60 19    
7216 60 90    
7216 90 50    
7216 90 60    
7216 90 91    
7216 90 93    
7216 90 95    
7216 90 97    
7216 90 98    
7217 11 10    
7217 11 91    
7217 11 99   573 900
7271 12 10    
7217 12 90    
7217 13 11    
7217 13 19    
7217 13 91    
7217 13 99    
7217 19 10    
7217 19 90    
7217 21 00    
7217 22 00    
7217 23 00    
7217 29 00    
7304 10 10    
7304 10 30    
7304 10 90    
7304 20 91 2 480 700  
7304 20 99    
7304 31 91    
7304 31 99    
7304 39 10    
7304 39 51    
7304 39 59    
7304 39 91    
7304 39 93    
7304 39 99    
7304 41 90    
7304 49 10    
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7304 49 91    
7304 49 99    
7304 51 11    
7304 51 19    
7304 51 91    
7304 51 99    
7304 59 10    
7304 59 31    
7304 59 39    
7304 59 91    
7304 59 93    
7304 59 99    
7304 90 90    
7305 11 00    
7305 12 00    
7305 19 00    
7305 20 10    
7305 20 90    
7305 31 00    
7305 39 00    
7305 90 00    
7306 10 11    
7306 10 19    
7306 10 90    
7306 20 00    
7306 30 21    
7306 30 29    
7306 30 51    
7306 30 59    
7306 30 71    
7306 30 78    
7306 30 90    
7306 40 91    
7306 40 99    
7306 50 91    
7306 50 99    
7306 60 31    
7306 60 39    
7306 60 90    
7306 90 007)    
7317   659 250
7318 15 81 415 500  
8532   430 500
8539 10 90    
8539 21 30    
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8539 21 91    
8539 21 99 187 400  
8539 22 10    
8539 22 90    
8539 29 31    
8539 29 39    
8539 29 91    
8539 29 99    
8540 11 10    
8540 11 30    
8540 11 50   26 460
8540 11 80    
8701 20 36 380  
8701 90 3 741 660  
8703 21 10    
8703 22 11   804 830
8703 22 19    
8703 23 11    
8703 23 19    
8703 31 10    
8703 32 11    
8703 32 19    
8703 33 11* 104)    
8703 33 19* 105)    
8703 90 90* 116)    
8704 22 91    
8704 22 99    
8704 23 91    
8704 34 99   2 469 600
9401 20 00    
9401 30 10    
9401 30 90   5 285 160
9401 40 00    
9401 50 00    
9401 61 00    
9401 69 00    
9401 71 00    
9401 79 00    
9401 80 00    
9401 90 90    
9403 10 10    
9403 10 51    
9403 10 59   22 120 320
9403 10 91    
9403 10 93    
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9403 10 99    
9403 20 91    
9403 20 99    
9403 30 11    
9403 30 19    
9403 30 91    
9403 30 99    
9403 40 00    
9403 50 00    
9403 60 10    
9403 60 30    
9403 60 90    
9403 70 90    
9403 90 10    
9403 90 30    
9403 90 90    
9405 91 19   10 500
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 11 ods. 1

2501 00
2513 21
2520 20
2522 10
2522 20
2522 30
2703 00
2707 10
2707 20
2707 30
2707 40
2707 50
2707 60
2707 91
2711 12
2711 13
2711 14
2711 19
2712 90
2713 90
2715 00
2803 00
2804 80
2806 10
2809 20
2811 21
2811 29
2816 10
2816 20
2816 30
2818 20
2818 30
2822 00
2824 10
2824 20
2824 90
2827 37
2829 11
2830 30
2832 10
2832 20
2832 30
2833 11
2833 22
2833 23
2833 29
2833 30
2836 20
2836 40
2836 60
2836 91
2836 92
2840 20
2841 30
2841 40

2937 99
2841 90
2843 29
2844 10
2844 30
2846 10
2846 90
2847 00
2849 20
2851 00
2903 21
2905 17
2905 22
2905 29
2906 11
2906 12
2906 14
2906 19
2906 21
2906 29
2907 12
2907 13
2907 14
2907 19
2907 21
2908 90
2911 00
2912 12
2912 29
2912 49
2914 21
2914 23
2914 29
2914 30
2915 32
2917 12
2917 14
2932 21
2935 00
2936 21
2936 22
2936 23
2936 24
2936 25
2936 26
2936 90
2937 10
2937 21
2937 22
2937 29
2937 91
3402 12
2938 10
2938 90
2939 21

2939 29
2939 30
2939 70
2941 20
2941 40
2941 50
2941 90
3002 10
3002 90
3003 10
3003 31
3005 90
3006 10
3006 20
3006 30
3006 50
3702 10
3101 00
3105 10
3105 90
3201 10
3201 20
3201 30
3201 90
3204 12
3204 13
3214 10
3214 90
3215 90
3702 56
3301 11
3301 12
3301 13
3301 14
3301 19
3301 21
3301 22
3301 23
3301 24
3301 25
3301 26
3301 29
3301 90
3401 19
3401 20
3402 11
3402 13
3402 19
3402 20
3402 90
3403 11
3403 91
3403 99
3405 30
3405 40

3405 90
3501 10
3502 10
3502 90
3603 00
3604 10
3606 10
3606 90
3702 31
3702 32
3702 39
3702 41
3702 42
3702 43
3702 44
3702 51
3702 52
3702 53
3702 54
3702 55
3702 91
3702 92
3702 93
3702 94
3702 95
3704 00
3705 10
3705 20
3705 90
3801 90
3803 00
3804 00
3807 00
3808 90
3809 92
3812 20
3816 00
3823 10
3904 69
3904 90
3907 10
3907 20
3907 40
3907 60
3912 11
3912 12
3912 20
3912 31
3912 90
3913 90
3920 72
3920 73
3920 91
4001 30
4005 10

4005 20
4005 91
4006 10
4006 90
4007 00
4009 50
4010 99
4014 16
4014 90
4104 10
4104 21
4104 22
4104 29
4104 31
4104 39
4105 11
4105 12
4105 19
4105 20
4106 11
4106 12
4106 19
4106 20
4107 10
4107 90
4108 00
4109 00
4203 10
4203 21
4203 30
4203 40
4204 00
4206 90
4302 11
4302 12
4302 13
4302 19
4302 20
4302 30
4401 21
4401 27
4404 10
4404 20
4405 00
4407 10
4407 99
4408 10
4408 20
4408 90
4412 11
4416 00
4418 50
4501 90
4502 00
4503 10

4504 10
4504 90
4601 10
4802 10
4802 60
4806 30
4806 40
4814 30
4905 10
4907 00
5002 00
5004 00
5005 00
5107 10
5107 20
5108 10
5108 20
5109 10
5109 90
5113 00
5203 00
5205 25
5205 45
5206 45
5207 10
5207 90
5306 10
5306 20
5406 10
5406 20
5407 20 11
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 60
5407 71
5407 72
5407 73
5407 74
5407 81
5407 82
5407 83
5407 84
5407 91
5407 92
5407 93
5407 94
5408 21
5408 22
5408 23

Príloha IV
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5408 24
5408 31
5508 10
5511 10
5511 20
5511 30
5601 10
5601 21
5601 22
5601 29
5604 90
5902 90
5910 00
5911 10
5911 20
6103 41
6111 10
6116 93
6117 80
6206 10
6212 90
6214 90
6216 00
6305 31 91
6305 31 99
6402 11
6501 00
6505 10
6507 00
6703 00
6704 11
6704 19
6704 20
6704 90
6804 10
6804 21
6804 22
6804 23
6804 30
6805 10
6805 30
6806 10
6806 20
6806 90
6811 30
6812 20
6814 10
6814 90
6815 20
6901 00
6905 10
6905 90
6906 00
7001 00
7002 10
7002 20
7002 31
7002 32
7018 10
7101 10
7101 21
7101 22
7102 21

7102 29
7102 31
7102 39
7103 10
7103 91
7103 99
7104 10
7106 92
7107 00
7108 13
7108 20
7109 00
7110 19
7110 29
7110 39
7110 49
7111 00
7116 10
7116 20
7201 10
7201 20
7201 30
7201 40
7203 10
7203 90
7204 50
7205 21
7205 29
7505 11
7505 12
7505 21
7505 22
7506 10
7506 20
7507 11
7507 12
7507 20
7606 92
7609 00
7613 00
7614 10
7614 90
7801 10
7801 91
7801 99
7802 00
7804 11
7804 19
7906 00
8003 00
8004 00
8005 10
8007 00
8101 10
8101 92
8101 93
8101 99
8102 10
8102 92
8102 93
8102 99
8104 30
8104 90

8105 90
8107 90
8108 90
8109 90
8112 11
8112 19
8112 40
8112 99
8113 00
8201 20
8201 60
8201 90
8202 10
8202 20
8202 31
8202 32
8202 40
8202 91
8202 99
8203 20
8203 30
8203 40
8205 30
8206 00
8208 10
8208 20
8208 30
8208 40
8208 90
8211 10
8211 91
8211 94
8213 00
8214 10
8311 10
8311 30
8401 10
8401 30
8401 40
8405 10
8405 90
8406 11
8406 19
8406 90
8411 11
8411 12
8411 21
8411 22
8411 81
8411 82
8411 91
8411 99
8412 10
8412 31
8412 39
8412 80
8416 10
8416 20
8416 30
8416 90
8418 50
8418 61
8418 69

8419 11
8421 11
8421 12
8421 19
8421 21
8421 22
8421 29
8421 39
8421 91
8421 99
8422 20
8422 30
8422 40
8422 90
8423 90
8432 90
8433 90
8434 10
8434 20
8434 90
8435 90
8436 91
8436 99
8438 10
8438 20
8438 40
8438 50
8438 60
8440 10
8440 90
8441 10
8441 20
8441 30
8441 40
8441 80
8441 90
8442 10
8442 20
8442 30
8442 40
8442 50
8443 29
8443 40
8443 50
8443 60
8443 90
8444 00
8445 11
8445 12
8845 13
8445 19
8445 90
8447 90
8448 11
8448 32
8448 33
8448 39
8448 41
8448 42
8448 49
8448 51
8448 59
8449 00

8450 90
8453 10
8453 20
8453 90
8455 30
8456 20
8456 30
8456 90
8459 39
8460 31
8460 39
8461 20
8461 30
8461 90
8463 20
8463 30
8463 90
8464 10
8467 11
8467 19
8467 81
8467 89
8467 91
8467 92
8467 99
8470 30
8470 40
8470 50
8470 90
8472 10
8473 10
8473 40
8476 11
8476 19
8476 90
8477 90
8478 10
8478 90
8479 90
8480 71
8480 79
8483 90
8484 10
8484 90
8485 10
8485 90
8505 20
8505 30
8506 90
8508 10
8508 20
8508 80
8508 90
8509 20
8509 30
8509 90
8510 90
8516 90
8517 20
8517 90
8518 30
8519 21
8519 29

8519 31
8519 39
8519 40
8519 91
8519 99
8520 10
8520 20
8520 31
8520 39
8520 90
8521 10
8521 90
8522 10
8523 11
8523 12
8523 13
8523 20
8523 90
8524 10
8524 21
8524 22
8524 23
8524 90
8525 30
8526 10
8526 91
8527 11
8527 19
8527 21
8527 29
8527 31
8527 32
8527 39
8527 90
8529 10
8529 90
8533 10
8533 21
8533 29
8533 31
8533 39
8533 40
8533 90
8539 10
8539 90
8540 11
8540 12
8540 20
8540 30
8540 41
8540 42
8540 49
8540 81
8540 89
8540 91
8540 99
8541 10
8541 21
8541 29
8541 30
8541 40
8541 50
8541 60
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8541 90
8543 10
8543 20
8543 30
8543 90
8544 70
8604 00
8609 00
8708 29
8708 60
8708 70
8708 80
8708 91
8708 92
8708 99
8710 00
8802 11
8802 12
8802 50
8803 30
8908 00
9001 10
9001 20
9001 30
9001 40
9001 50
9001 90
9003 11
9003 19
9003 90
9004 10
9004 90
9005 10
9005 80
9005 90
9006 10

9006 20
9006 30
9006 40
9006 51
9006 52
9006 53
9006 59
9006 61
9006 62
9006 69
9006 91
9006 99
9007 11
9007 19
9007 21
9007 91
9007 92
9008 10
9008 20
9008 30
9008 40
9008 90
9009 90
9010 90
9011 10
9011 20
9011 80
9011 90
9012 10
9012 90
9013 20
9013 80
9013 90
9014 10
9014 80
9014 90

9015 20
9015 30
9015 40
9015 80
9015 90
9017 10
9017 20
9017 90
9018 11
9018 19
9018 32
9018 39
9018 50
9018 90
9019 10
9020 00
9021 11
9021 19
9021 21
9021 29
9021 30
9021 40
9021 50
9021 90
9022 19
9022 21
9022 29
9022 30
9022 90
9025 11
9025 19
9025 80
9025 90
9026 10
9026 20
9026 80

9026 90
9027 10
9027 30
9027 40
9027 50
9027 80
9028 20
9028 90
9029 20
9029 90
9030 10
9030 20
9030 90
9031 40
9031 80
9031 90
9032 10
9032 20
9032 81
9032 90
9033 00
9101 11
9101 12
9101 19
9101 21
9101 29
9101 91
9101 99
9102 11
9102 12
9102 19
9102 21
9102 29
9102 91
9102 99
9103 10

9104 00
9105 11
9105 19
9105 21
9105 29
9105 91
9105 99
9106 10
9107 00
9109 11
9109 19
9109 90
9110 11
9110 12
9110 19
9110 90
9111 10
9111 20
9111 80
9111 90
9112 10
9112 80
9112 90
9113 10
9113 20
9113 90
9114 10
9114 20
9114 30
9114 40
9114 90
9202 10
9202 90
9203 00
9204 10
9204 20

9205 10
9205 90
9206 00
9209 10
9209 20
9209 93
9209 94
9209 99
9301 00
9303 10
9303 90
9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
9306 30
9306 90
9307 00
9403 70
9405 91
9507 20
9601 10
9602 00
9603 10
9603 40
9604 00
9608 91
9609 10
9609 20
9611 00
9614 10
9614 20
9614 90
9615 11
9615 19
9616 10
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Príloha IV
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 1

2501 00 2937 99 2939 29 3405 90 4005 20 4504 10
2513 21 2841 90 2939 30 3501 10 4005 91 4504 90
2520 20 2843 29 2939 70 3502 10 4006 10 4601 10
2522 10 2844 10 2941 20 3502 90 4006 90 4802 10
2522 20 2844 30 2941 40 3603 00 4007 00 4802 60
2522 30 2846 10 2941 50 3604 10 4009 50 4806 30
2703 00 2846 90 2941 90 3606 10 4010 99 4806 40
2707 10 2847 00 3002 10 3606 90 4014 16 4814 30
2707 20 2849 20 3002 90 3702 31 4014 90 4905 10
2707 30 2851 00 3003 10 3702 32 4104 10 4907 00
2707 40 2903 21 3003 31 3702 39 4104 21 5002 00
2707 50 2905 17 3005 90 3702 41 4104 22 5004 00
2707 60 2905 22 3006 10 3702 42 4104 29 5005 00
2707 91 2905 29 3006 20 3702 43 4104 31 5107 10
2711 12 2906 11 3006 30 3702 44 4104 39 5107 20
2711 13 2906 12 3006 50 3702 51 4105 11 5108 10
2711 14 2906 14 3702 10 3702 52 4105 12 5108 20
2711 19 2906 19 3101 00 3702 53 4105 19 5109 10
2712 90 2906 21 3105 10 3702 54 4105 20 5109 90
2713 90 2906 29 3105 90 3702 55 4106 11 5113 00
2715 00 2907 12 3201 10 3702 91 4106 12 5203 00
2803 00 2907 13 3201 20 3702 92 4106 19 5205 25
2804 80 2907 14 3201 30 3702 93 4106 20 5205 45
2806 10 2907 19 3201 90 3702 94 4107 10 5206 45
2809 20 2907 21 3204 12 3702 95 4107 90 5207 10
2811 21 2908 90 3204 13 3704 00 4108 00 5207 90
2811 29 2911 00 3214 10 3705 10 4109 00 5306 10
2816 10 2912 12 3214 90 3705 20 4203 10 5306 20
2816 20 2912 29 3215 90 3705 90 4203 21 5406 10
2816 30 2912 49 3702 56 3801 90 4203 30 5406 20
2818 20 2914 21 3301 11 3803 00 4203 40 5407 20 11
2818 30 2914 23 3301 12 3804 00 4204 00 5407 41
2822 00 2914 29 3301 13 3807 00 4206 90 5407 42
2824 10 2914 30 3301 14 3808 90 4302 11 5407 43
2824 20 2915 32 3301 19 3809 92 4302 12 5407 44
2824 90 2917 12 3301 21 3812 20 4302 13 5407 51
2827 37 2917 14 3301 22 3816 00 4302 19 5407 52
2829 11 2932 21 3301 23 3823 10 4302 20 5407 53
2830 30 2935 00 3301 24 3904 69 4302 30 5407 54
2832 10 2936 21 3301 25 3904 90 4401 21 5407 60
2832 20 2936 22 3301 26 3907 10 4401 27 5407 71
2832 30 2936 23 3301 29 3907 20 4404 10 5407 72
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2833 11 2936 24 3301 90 3907 40 4404 20 5407 73
2833 22 2936 25 3401 19 3907 60 4405 00 5407 74
2833 23 2936 26 3401 20 3912 11 4407 10 5407 81
2833 29 2936 90 3402 11 3912 12 4407 99 5407 82
2833 30 2937 10 3402 13 3912 20 4408 10 5407 83
2836 20 2937 21 3402 19 3912 31 4408 20 5407 84
2836 40 2937 22 3402 20 3912 90 4408 90 5407 91
2836 60 2937 29 3402 90 3913 90 4412 11 5407 92
2836 91 2937 91 3403 11 3920 72 4416 00 5407 93
2836 92 3402 12 3403 91 3920 73 4418 50 5407 94
2840 20 2938 10 3403 99 3920 91 4501 90 5408 21
2841 30 2938 90 3405 30 4001 30 4502 00 5408 22
2841 40 2939 21 3405 40 4005 10 4503 10 5408 23
5408 24 7102 29 8105 90 8419 11 8450 90 8519 31
5408 31 7102 31 8107 90 8421 11 8453 10 8519 39
5508 10 7102 39 8108 90 8421 12 8453 20 8519 40
5511 10 7103 10 8109 90 8421 19 8453 90 8519 91
5511 20 7103 91 8112 11 8421 21 8455 30 8519 99
5511 30 7103 99 8112 19 8421 22 8456 20 8520 10
5601 10 7104 10 8112 40 8421 29 8456 30 8520 20
5601 21 7106 92 8112 99 8421 39 8456 90 8520 31
5601 22 7107 00 8113 00 8421 91 8459 39 8520 39
5601 29 7108 13 8201 20 8421 99 8460 31 8520 90
5604 90 7108 20 8201 60 8422 20 8460 39 8521 10
5902 90 7109 00 8201 90 8422 30 8461 20 8521 90
5910 00 7110 19 8202 10 8422 40 8461 30 8522 10
5911 10 7110 29 8202 20 8422 90 8461 90 8523 11
5911 20 7110 39 8202 31 8423 90 8463 20 8523 12
6103 41 7110 49 8202 32 8432 90 8463 30 8523 13
6111 10 7111 00 8202 40 8433 90 8463 90 8523 20
6116 93 7116 10 8202 91 8434 10 8464 10 8523 90
6117 80 7116 20 8202 99 8434 20 8467 11 8524 10
6206 10 7201 10 8203 20 8434 90 8467 19 8524 21
6212 90 7201 20 8203 30 8435 90 8467 81 8524 22
6214 90 7201 30 8203 40 8436 91 8467 89 8524 23
6216 00 7201 40 8205 30 8436 99 8467 91 8524 90
6305 31 91 7203 10 8206 00 8438 10 8467 92 8525 30
6305 31 99 7203 90 8208 10 8438 20 8467 99 8526 10
6402 11 7204 50 8208 20 8438 40 8470 30 8526 91
6501 00 7205 21 8208 30 8438 50 8470 40 8527 11
6505 10 7205 29 8208 40 8438 60 8470 50 8527 19
6507 00 7505 11 8208 90 8440 10 8470 90 8527 21
6703 00 7505 12 8211 10 8440 90 8472 10 8527 29
6704 11 7505 21 8211 91 8441 10 8473 10 8527 31
6704 19 7505 22 8211 94 8441 20 8473 40 8527 32
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6704 20 7506 10 8213 00 8441 30 8476 11 8527 39
6704 90 7506 20 8214 10 8441 40 8476 19 8527 90
6804 10 7507 11 8311 10 8441 80 8476 90 8529 10
6804 21 7507 12 8311 30 8441 90 8477 90 8529 90
6804 22 7507 20 8401 10 8442 10 8478 10 8533 10
6804 23 7606 92 8401 30 8442 20 8478 90 8533 21
6804 30 7609 00 8401 40 8442 30 8479 90 8533 29
6805 10 7613 00 8405 10 8442 40 8480 71 8533 31
6805 30 7614 10 8405 90 8442 50 8480 79 8533 39
6806 10 7614 90 8406 11 8443 29 8483 90 8533 40
6806 20 7801 10 8406 19 8443 40 8484 10 8533 90
6806 90 7801 91 8406 90 8443 50 8484 90 8539 10
6811 30 7801 99 8411 11 8443 60 8485 10 8539 90
6812 20 7802 00 8411 12 8443 90 8485 90 8540 11
6814 10 7804 11 8411 21 8444 00 8505 20 8540 12
6814 90 7804 19 8411 22 8445 11 8505 30 8540 20
6815 20 7906 00 8411 81 8445 12 8506 90 8540 30
6901 00 8003 00 8411 82 8845 13 8508 10 8540 41
6905 10 8004 00 8411 91 8445 19 8508 20 8540 42
6905 90 8005 10 8411 99 8445 90 8508 80 8540 49
6906 00 8007 00 8412 10 8447 90 8508 90 8540 81
7001 00 8101 10 8412 31 8448 11 8509 20 8540 89
7002 10 8101 92 8412 39 8448 32 8509 30 8540 91
7002 20 8101 93 8412 80 8448 33 8509 90 8540 99
7002 31 8101 99 8416 10 8448 39 8510 90 8541 10
7002 32 8102 10 8416 20 8448 41 8516 90 8541 21
7018 10 8102 92 8416 30 8448 42 8517 20 8541 29
7101 10 8102 93 8416 90 8448 49 8517 90 8541 30
7101 21 8102 99 8418 50 8448 51 8518 30 8541 40
7101 22 8104 30 8418 61 8448 59 8519 21 8541 50
7102 21 8104 90 8418 69 8449 00 8519 29 8541 60
8541 90 9006 20 9015 20 9026 90 9104 00 9205 10
8543 10 9006 30 9015 30 9027 10 9105 11 9205 90
8543 20 9006 40 9015 40 9027 30 9105 19 9206 00
8543 30 9006 51 9015 80 9027 40 9105 21 9209 10
8543 90 9006 52 9015 90 9027 50 9105 29 9209 20
8544 70 9006 53 9017 10 9027 80 9105 91 9209 93
8604 00 9006 59 9017 20 9028 20 9105 99 9209 94
8609 00 9006 61 9017 90 9028 90 9106 10 9209 99
8708 29 9006 62 9018 11 9029 20 9107 00 9301 00
8708 60 9006 69 9018 19 9029 90 9109 11 9303 10
8708 70 9006 91 9018 32 9030 10 9109 19 9303 90
8708 80 9006 99 9018 39 9030 20 9109 90 9305 10
8708 91 9007 11 9018 50 9030 90 9110 11 9305 21
8708 92 9007 19 9018 90 9031 40 9110 12 9305 29
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8708 99 9007 21 9019 10 9031 80 9110 19 9305 90
8710 00 9007 91 9020 00 9031 90 9110 90 9306 30
8802 11 9007 92 9021 11 9032 10 9111 10 9306 90
8802 12 9008 10 9021 19 9032 20 9111 20 9307 00
8802 50 9008 20 9021 21 9032 81 9111 80 9403 70
8803 30 9008 30 9021 29 9032 90 9111 90 9405 91
8908 00 9008 40 9021 30 9033 00 9112 10 9507 20
9001 10 9008 90 9021 40 9101 11 9112 80 9601 10
9001 20 9009 90 9021 50 9101 12 9112 90 9602 00
9001 30 9010 90 9021 90 9101 19 9113 10 9603 10
9001 40 9011 10 9022 19 9101 21 9113 20 9603 40
9001 50 9011 20 9022 21 9101 29 9113 90 9604 00
9001 90 9011 80 9022 29 9101 91 9114 10 9608 91
9003 11 9011 90 9022 30 9101 99 9114 20 9609 10
9003 19 9012 10 9022 90 9102 11 9114 30 9609 20
9003 90 9012 90 9025 11 9102 12 9114 40 9611 00
9004 10 9013 20 9025 19 9102 19 9114 90 9614 10
9004 90 9013 80 9025 80 9102 21 9202 10 9614 20
9005 10 9013 90 9025 90 9102 29 9202 90 9614 90
9005 80 9014 10 9026 10 9102 91 9203 00 9615 11
9005 90 9014 80 9026 20 9102 99 9204 10 9615 19
9006 10 9014 90 9026 80 9103 10 9204 20 9616 10
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 11 ods. 2

2505 10
2519 90
2520 10
2523 10
2523 21
2523 29
2523 30
2523 90
2620 20
2707 99
2708 10
2708 20
2712 10
2712 20
2714 90
2801 10
2804 10
2804 21
2804 29
2804 30
2804 40
2804 50
2804 61
2804 69
2806 20
2807 00
2808 00
2811 11
2811 19
2811 22
2812 10
2812 90
2815 12
2815 20
2815 30
2818 10
2819 10
2819 90
2820 10
2820 90
2821 10
2821 20
2823 00
2825 10
2825 20
2825 30
2825 40
2825 50
2825 60
2825 70
2825 80
2826 11
2826 12
2826 19
2826 20

2826 30
2826 90
2827 10
2827 20
2827 32
2827 33
2827 34
2827 35
2827 36
2827 38
2827 39
2827 41
2827 49
2827 51
2827 59
2827 60
2828 10
2828 90
2829 19
2829 90
2830 10
2830 20
2830 90
2831 10
2831 90
2833 19
2833 21
2833 24
2833 25
2833 26
2833 27
2833 40
2834 10
2834 21
2834 22
2834 29
2835 10
2835 21
2835 22
2835 23
2835 24
2835 25
2835 26
2835 29
2835 39
2836 10
2836 30
2836 50
2836 70
2836 93
2836 99
2837 11
2837 19
2838 00
2839 11

2839 20
2839 90
2840 11
2840 19
2840 30
2841 10
2841 20
2841 50
2841 60
2841 70
2842 10
2842 90
2843 10
2843 21
2843 30
2843 90
2844 20
2844 40
2844 50
2845 10
2845 90
2848 10
2848 90
2849 90
2850 00
2901 10
2901 21
2901 22
2901 23
2901 24
2901 29
2902 19
2902 20
2902 30
2902 41
2902 42
2902 43
2902 44
2902 50
2902 70
2902 90
2903 11
2903 12
2903 13
2903 15
2903 16
2903 19
2903 22
2903 23
2903 29
2903 30
2903 59
2903 61
2903 69
2904 10

2904 20
2904 90
2905 12
2905 16
2905 19
2905 21
2905 31
2905 32
2905 39
2905 41
2905 42
2905 43
2905 44
2905 49
2905 50
2906 13
2907 15
2907 22
2907 23
2907 29
2907 30
2908 10
2908 20
2909 11
2909 19
2909 20
2909 30
2909 41
2909 42
2909 43
2909 44
2909 49
2909 50
2909 60
2910 10
2910 20
2910 30
2910 90
2912 11
2912 13
2912 19
2912 21
2912 30
2912 41
2912 42
2912 50
2912 60
2913 00
2914 19
2914 41
2914 49
2914 50
2914 61
2914 69
2914 70

2915 11
2915 12
2915 13
2915 21
2915 23
2915 24
2915 29
2915 35
2915 39
2915 40
2915 50
2915 60
2915 70
2915 90
2916 13
2916 14
2916 15
2916 19
2916 20
2916 31
2916 32
2916 33
2916 39
2917 11
2917 13
2917 19
2917 20
2917 31
2917 32
2917 33
2917 34
2917 36
2917 37
2917 39
2918 11
2918 12
2918 13
2918 15
2918 16
2918 17
2918 19
2918 21
2918 22
2918 23
2918 29
2918 30
2918 90
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 19
2921 21
2921 22
2921 29

2921 30
2921 42
2921 43
2921 44
2921 45
2921 49
2921 51
2921 59
2922 11
2922 12
2922 13
2922 19
2922 21
2922 22
2922 29
2922 30
2922 41
2922 42
2922 49
2922 50
2923 10
2923 20
2923 90
2924 10
2924 21
2924 29
2925 11
2925 19
2925 20
2926 20
2926 90
2927 00
2928 00
2929 90
2930 10
2930 20
2930 30
2930 40
2930 90
2931 00
2932 11
2932 12
2932 19
2932 29
2932 90
2933 11
2933 19
2933 21
2933 29
2933 31
2933 39
2933 40
2933 51
2933 59
2933 69

Príloha V
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2933 71
2933 79
2933 90
2934 10
2934 20
2934 30
2934 90
2936 10
2936 27
2936 28
2936 29
2937 92
2939 10
2939 40
2939 50
2939 60
2939 90
2940 00
2941 10
2941 30
2942 00
3001 10
3001 20
3001 90
3003 20
3003 39
3003 40
3003 90
3004 10
3004 20
3004 31
3004 32
3004 39
3004 40
3004 50
3004 90
3005 10
3006 40
3006 60
3102 10
3102 29
3102 50
3104 30
3105 51
3202 10
3202 90
3204 11
3204 14
3204 15
3204 16
3204 17
3204 19
3204 20
3204 90
3205 00
3206 10
3206 20
3206 30
3206 41
3206 42
3206 43
3206 49
3206 50

3207 10
3207 20
3207 30
3208 10
3208 20
3208 90
3209 10
3209 90
3210 00
3211 00
3212 10
3212 90
3213 10
3213 90
3215 11
3215 19
3301 30
3302 10
3302 90
3303 00
3304 10
3304 20
3304 30
3304 91
3304 99
3305 10
3305 20
3305 30
3305 90
3306 10
3306 90
3307 10
3307 20
3307 30
3307 41
3307 49
3307 90
3401 11
3403 19
3404 10
3404 20
3404 90
3405 10
3405 20
3406 00
3407 00
3501 90
3503 00
3504 00
3505 10
3505 20
3506 10
3506 91
3506 99
3507 10
3507 90
3601 00
3604 90
3605 00
3701 10
3701 20
3701 30
3701 91

3701 99
3702 20
3703 10
3703 20
4703 90
3706 10
3706 90
3707 10
3707 90
3801 10
3801 20
3801 30
3802 90
3806 20
3806 30
3806 90
3808 40
3809 10
3809 91
3809 99
3810 10
3810 90
3811 11
3811 19
3811 21
3811 29
3811 90
3812 10
3812 30
3813 00
3814 00
3815 11
3815 12
3815 19
3815 90
3817 10
3817 20
3818 00
3819 00
3820 00
3821 00
3822 00
3823 20
3823 30
3823 40
3823 50
3823 60
3823 90
3901 10
3901 20
3901 30
3901 90
3902 10
3902 20
3902 30
3902 90
3903 11
3903 19
3903 30
3903 90
3904 21
3904 22
3904 30

3904 40
3905 11
3905 19
3905 20
3905 90
3906 90
3907 30
3907 50
3907 91
3907 99
3908 10
3908 90
3909 10
3909 20
3909 30
3909 40
3909 50
3910 00
3911 10
3911 90
3912 39
3913 10
3916 10
3916 20
3916 90
3917 10
3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
3917 31
3917 32
3917 33
3917 39
3917 40
3918 10
3918 90
3919 10
3919 90
3920 10
3920 20
3920 30
3920 41
3920 42
3920 59
3920 61
3920 63
3920 69
3920 71
3920 79
3920 92
3920 93
3920 94
3920 99
3921 11
3921 12
3921 13
3921 14
3921 19
3921 90
3922 10
3922 20
3922 90

3923 10
3923 21
3923 29
3923 30
3923 40
3923 50
3923 90
3924 10
3924 90
3925 10
3925 20
3925 30
3925 90
3926 10
3926 20
3926 30
3926 40
3926 90
4002 49
4004 00
4008 11
4008 19
4008 21
4008 29
4009 10
4009 20
4009 30
4009 40
4011 30
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
4013 10
4013 20
4013 90
4015 11
4015 19
4015 90
4016 10
4016 91
4016 92
4016 93
4016 94
4016 95
4016 99
4017 00
4111 00
4201 00
4202 11
4202 12
4202 19
4202 21
4202 22
4202 29
4202 31
4202 32
4202 39
4202 91
4202 92
4202 99
4203 29
4205 00

4206 10
4303 10
4303 90
4304 00
4407 91
4407 92
4409 10
4409 20
4410 10
4410 90
4411 11
4411 19
4411 21
4411 29
4411 31
4411 39
4411 91
4411 99
4412 12
4412 19
4412 21
4412 29
4412 91
4412 99
4413 00
4414 00
4415 10
4415 20
4417 00
4418 30
4418 40
4419 00
4420 10
4420 90
4421 10
4421 90
4503 90
4601 20
4601 91
4601 99
4602 10
4602 90
4801 00
4802 20
4802 30
4803 00
4804 11
4804 19
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4805 10
4805 30
4805 40
4806 10
4807 91
4807 99
4808 20
4808 30
4808 90
4809 10
4809 90
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4810 11
4810 12
4810 21
4810 29
4810 31
4810 32
4810 39
4810 91
4810 99
4811 21
4811 29
4811 31
4811 39
4811 40
4811 90
4812 00
4813 10
4813 20
4813 90
4814 10
4814 20
4814 90
4815 00
4816 30
4816 90
4817 10
4817 20
4817 30
4818 20
4818 30
4818 40
4818 50
4818 90
4820 10
4821 10
4821 90
4823 11
4823 19
4823 30
4823 40
4823 51
4823 59
4823 60
4823 70
4823 90
4902 90
4903 00
4908 10
4908 90
4909 00
4910 00
4911 10
4911 91
4911 99
5003 10
5003 90
5006 00
5007 10
5007 20
5007 90
5106 10
5106 20
5110 00

5111 11
5111 19
5111 20
5111 30
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5204 11
5204 19
5204 20
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5206 11
5206 12
5206 13
5206 14
5206 15
5206 21
5206 22
5206 23
5206 24
5206 25
5206 31
5206 32
5206 33
5206 34
5206 35
5206 41
5206 42
5206 43
5206 44
5208 11
5208 12
5208 13
5208 19
5208 21
5208 22
5208 23
5208 29
5208 51
5208 52
5208 53
5208 59
5209 11

5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 39
5209 41
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11
5210 12
5210 19
5210 21
5210 22
5210 29
5210 31
5210 32
5210 39
5210 41
5210 42
5210 49
5210 51
5210 52
5210 59
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11
5212 12
5212 13
5212 14
5212 15
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
5307 10
5307 20
5309 21
5309 29
5310 10
5310 90
5311 00
5401 10
5401 20
5402 10

5402 20
5402 31
5402 32
5402 33
5402 39
5402 41
5402 42
5402 43
5402 49
5402 51
5402 52
5402 59
5402 61
5402 62
5402 69
5403 10
5403 20
5403 31
5403 32
5403 33
5403 39
5403 41
5403 42
5403 49
5404 10
5404 90
5405 00
5407 10
5407 20
5407 20 11
5407 30
5408 10
5408 32
5408 33
5408 34
5501 10
5501 20
5501 30
5501 90
5502 00
5503 10
5503 20
5503 30
5503 90
5504 10
5504 90
5506 10
5506 20
5506 30
5506 90
5507 00
5508 20
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 32
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53

5509 59
5509 61
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5510 11
5510 12
5510 20
5510 30
5510 90
5512 11
5512 19
5512 21
5512 29
5512 91
5512 99
5513 11
5513 12
5513 13
5513 19
5513 21
5513 22
5513 23
5513 29
5513 31
5513 32
5513 33
5513 39
5513 41
5513 42
5513 43
5513 49
5514 11
5514 12
5514 13
5514 19
5514 21
5514 22
5514 23
5514 29
5514 31
5514 32
5514 33
5514 39
5514 41
5514 42
5514 43
5514 49
5515 11
5515 12
5515 13
5515 19
5515 21
5515 22
5515 29
5515 91
5515 92
5515 99
5516 11
5516 12
5516 13

5516 14
5516 21
5516 22
5516 23
5516 24
5516 31
5516 32
5516 33
5516 34
5516 41
5516 42
5516 43
5516 44
5516 91
5516 92
5516 93
5516 94
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5604 10
5604 20
5606 00
5607 10
5607 21
5607 29
5607 30
5608 11
5608 19
5608 90
5609 00
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 39
5702 41
5702 49
5702 51
5702 59
5702 91
5702 99
5704 10
5704 90
5801 10
5801 21
5801 22
5801 23
5801 24
5801 25
5801 26
5801 31
5801 32
5801 33
5801 34
5801 35
5801 36
5801 90
5802 11
5802 19
5802 20

okrem
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5802 30
5803 10
5803 90
5804 10
5804 21
5804 29
5804 30
5805 00
5806 10
5806 31
5808 10
5808 90
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
5901 10
5901 90
5902 10
5902 20
5903 10
5903 20
5903 90
5904 10
5904 91
5904 92
5905 00
5906 10
5906 91
5906 99
5907 00
5908 00
5909 00
6001 10
6001 21
6001 22
6001 91
6001 92
6001 99
6002 10
6002 20
6002 30
6002 41
6002 42
6002 43
6002 49
6002 91
6002 92
6002 93
6002 99
6101 30
6101 90
6102 30
6103 12
6103 23
6103 29
6103 33
6103 39
6103 43
6103 49
6104 11
6104 19

6104 21
6104 31
6104 41
6104 51
6104 61
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6107 19
6110 10
6110 90
6111 30
6111 90
6112 20
6113 00
6114 10
6114 30
6114 90
6115 19
6116 10
6116 91
6116 92
6116 99
6117 10
6117 20
6117 90
6204 29
6204 39
6204 59
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
6206 90
6207 92
6208 11
6208 22
6208 29
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 90
6210 20
6210 30
6210 50
6211 12
6211 31
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30

6214 40
6215 10
6215 20
6215 90
6217 10
6217 90
6301 10
6301 20
6301 30
6301 40
6301 90
6302 10
6302 40
6303 12
6303 19
6304 11
6702 10
6304 91
6305 10
6305 31
6305 31 91
6305 31 99
6305 39
6802 29
6305 90
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6307 10
6307 20
6308 00
6810 99
6403 11
6403 20
6403 30
6403 51
6403 59
6403 99
6404 11
6405 10
6406 10
6406 20
6406 91
6406 99
6502 00
6503 00
6504 00
6505 90
6506 10
6506 91
6506 92
6506 99
6601 10
6601 91

6601 99
6602 00
6603 10
6603 20
6603 90
6701 00
6702 90
6801 00
6802 10
6802 21
6802 22
6802 23
6802 91
6802 92
6802 93
6802 99
6803 00
6805 20
6807 10
6807 90
6808 00
6809 11
6809 19
6809 90
6810 11
6810 19
6810 20
6810 91
7018 20
6811 10
6811 20
6811 90
6812 10
6812 30
6812 40
6812 50
6812 60
6812 70
6812 90
6813 10
6813 90
6815 10
6815 91
6815 99
6902 10
6902 20
6902 90
6903 10
6903 20
6903 90
6904 10
6904 90
6907 10
6907 90
6908 10
6909 11
6909 19
6909 90
6910 10
6910 90
6912 00
6913 10
6913 90

6914 90
7002 39
7008 00
7009 10
7009 91
7009 92
7010 10
7010 90
7011 10
7011 90
7014 00
7015 10
7015 90
7016 10
7016 90
7017 10
7017 20
7017 90
7018 90
7019 10
7019 20
7019 31
7019 32
7019 39
7019 90
7020 00
7115 90
7117 11
7117 19
7117 90
7202 50
7205 10
7206 10
7206 90
7207 11
7207 12
7207 19
7207 20
7211 19
7211 49
7211 90
7213 50
7217 31
7217 39
7218 10
7218 90
7219 11
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23
7219 24
7219 31
7219 32
7219 33
7219 34
7409 19
7219 35
7219 90
7220 11
7220 12

7220 20
7220 90
7221 00
7222 10
7222 20
7222 30
7222 40
7223 00
7224 10
7224 90
7225 20
7225 40
7225 50
7225 90
7226 10
7226 20
7226 91
7226 92
7226 99
7227 10
7227 20
7227 90
7228 10
7228 20
7228 30
7228 40
7228 50
7228 60
7228 70
7229 10
7229 20
7229 90
7304 90
7307 11
7307 19
7316 00
7318 21
7318 22
7318 23
7318 24
7319 10
7407 10
7407 22
7407 29
7408 11
7408 21
7408 29
7409 11
8301 60
7409 21
7409 29
7409 31
7409 39
7409 40
7409 90
7414 10
7414 90
7415 29
7416 00
7419 10
8201 10
8201 30
8201 40

okrem
    a 
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8201 50
8203 10
8204 11
8204 12
8204 20
8205 10
8205 20
8205 40
8205 51
8205 59
8205 60
8205 70
8205 80
8205 90
8207 11
8207 12
8207 20
8207 30
8207 40
8207 50
8207 60
8207 70
8207 80
8207 90
8209 00
8210 00
8211 92
8211 93
8212 10
8212 20
8212 90
8214 20
8214 90
8301 10
8301 20
8301 30
8301 40
8301 50
8409 99
8301 70
8302 10
8302 20
8302 30
8302 41
8302 42
8302 49
8302 50
8302 60
8303 00
8304 00
8305 10
8305 20
8305 90
8306 10
8306 21
8306 29
8306 30
8307 10
8307 90
8308 10
8308 20
8308 90
8309 10

8309 90
8310 00
8311 20
8311 90
8401 20
8402 11
8402 12
8402 19
8402 20
8402 90
8403 10
8403 90
8404 10
8404 20
8404 90
8407 10
8407 21
8407 29
8407 31
8407 32
8407 33
8407 34
8407 90
8408 10
8408 20
8408 90
8409 10
8409 91
8410 11
8410 12
8410 13
8410 90
8412 21
8412 29
8412 90
8413 11
8413 19
8413 20
8413 30
8413 40
8413 50
8413 60
8413 70
8413 81
8413 82
8413 91
8413 92
8414 10
8414 20
8414 30
8414 40
8414 51
8414 59
8414 60
8414 80
8414 90
8415 10
8415 81
8415 82
8415 83
8415 90
8417 10
8417 20

8417 80
8417 90
8418 10
8418 21
8418 22
8418 29
8418 30
8418 40
8418 91
8418 99
8419 19
8419 20
8419 31
8419 32
8419 39
8419 40
8419 50
8419 60
8419 81
8419 89
8419 90
8420 10
8420 91
8420 99
8421 23
8421 31
8422 11
8422 19
8423 10
8423 20
8423 30
8423 81
8423 82
8423 89
8424 10
8424 20
8424 30
8424 81
8424 89
8424 90
8425 11
8425 19
8425 20
8425 31
8425 39
8425 41
8425 42
8425 49
8426 11
8426 12
8426 19
8426 20
8426 30
8426 41
8426 49
8426 91
8426 99
8427 10
8427 20
8427 90
8428 10
8428 20
8428 31

8428 32
8428 33
8428 39
8428 40
8428 50
8428 60
8428 90
8429 11
8429 19
8429 20
8429 30
8429 40
8429 51
8429 52
8429 59
8430 10
8430 20
8430 31
8430 39
8430 41
8430 49
8430 50
8430 61
8430 62
8430 69
8431 10
8431 20
8431 31
8431 39
8431 41
8431 42
8431 43
8431 49
8432 10
8432 21
8432 29
8432 30
8432 40
8432 80
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 51
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8435 10
8436 10
8436 29
8436 80
8437 10
8437 80
8437 90
8438 30
8438 80
8438 90
8439 10
8439 20
8439 30
8439 91

8439 99
8443 11
8443 12
8443 19
8443 21
8443 30
8445 20
8445 30
8445 40
8446 10
8446 21
8446 29
8446 30
8447 11
8447 12
8447 20
8448 19
8448 20
8448 31
8450 11
8450 12
8450 19
8450 20
8451 10
8451 21
8451 29
8451 30
8451 40
8451 50
8451 80
8451 90
8452 10
8452 21
8452 29
8452 30
8452 90
8453 80
8454 10
8454 20
8454 30
8454 90
8455 10
8455 21
8455 22
8455 90
8456 10
8457 10
8457 20
8457 30
8458 11
8458 19
8458 91
8458 99
8459 10
8459 21
8459 29
8459 31
8459 40
8459 51
8459 59
8459 61
8459 69
8459 70

8460 11
8460 19
8460 21
8460 29
8460 40
8460 90
8461 10
8461 40
8461 50
8462 10
8462 21
8462 29
8462 31
8462 39
8462 41
8462 49
8462 91
8462 99
8463 10
8464 20
8464 90
8465 10
8465 91
8465 92
8465 93
8465 94
8465 95
8466 10
8466 20
8466 30
8466 91
8466 92
8466 93
8466 94
8468 10
8468 20
8468 80
8468 90
8469 10
8469 21
8469 29
8469 31
8469 39
8470 10
8470 21
8470 29
8471 10
8471 20
8471 91
8471 92
8471 93
8471 99
8472 20
8472 30
8472 90
8473 21
8473 29
8473 30
8474 10
8474 20
8474 31
8474 32
8474 39
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8474 80
8474 90
8477 10
8477 20
8477 30
8477 40
8477 51
8477 59
8477 80
8479 10
8479 20
8479 30
8479 40
8479 81
8479 82
8479 89
8480 10
8480 20
8480 30
8480 41
8480 49
8480 50
8480 60
8481 10
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90
8482 10
8482 20
8482 30
8482 50
8482 80
8483 10
8483 20
8483 30
8483 40
8483 50
8483 60
8501 10
8501 20
8501 31
8501 32
8501 33
8501 34
8501 40
8501 51
8501 52
8501 53
8501 61
8501 62
8501 63
8501 64
8502 11
8502 12
8502 13
8502 20
8502 30
8502 40
8503 00
8504 10
8504 21

8504 22
8504 23
8504 31
8504 32
8504 33
8504 34
8504 40
8504 50
8504 90
8505 11
8505 19
8505 90
8506 12
8506 13
8506 19
8506 20
8507 10
8507 20
8507 30
8507 40
8507 80
8507 90
8509 10
8509 40
8509 80
8510 10
8510 20
8511 10
8511 20
8511 30
8511 40
8511 50
8511 80
8511 90
8512 10
8512 20
8512 30
8512 40
8512 90
8513 10
8513 90
8514 10
8514 20
8514 30
8514 40
8514 90
8515 11
8515 19
8515 21
8515 29
8515 31
8515 39
8515 80
8515 90
8516 10
8516 21
8516 29
8516 31
8516 32
8516 33
8516 40
8516 50
8516 60

8516 71
8516 72
8516 79
8516 80
8517 10
8517 30
8517 40
8517 81
8517 82
8518 10
8518 21
8518 29
8418 40
8518 50
8518 90
8525 10
8525 20
8526 92
8528 10
8528 20
8530 10
8530 80
8530 90
8531 10
8531 20
8531 80
8531 90
8532 10
8532 21
8532 22
8532 23
8532 24
8532 25
8532 29
8532 30
8532 90
8534 00
8537 10
8537 20
8538 10
8538 90
8539 39
8539 40
8543 80
8544 11
8544 19
8544 20
8544 30
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8545 11
8545 19
8545 20
8545 90
8546 10
8546 90
8547 10
8547 20
8547 90
8548 00

8601 10
8601 20
8602 10
8602 90
8603 10
8603 90
8605 00
8606 10
8606 20
8606 30
8606 91
8606 92
8606 99
8607 11
8607 12
8607 19
8607 21
8607 29
8607 30
8607 91
8607 99
8608 00
8701 10
8701 20
8701 30
8701 90
8702 90
8703 10
8705 10
8705 20
8705 30
8705 40
8705 90
8706 00
8707 10
8707 90
8708 10
8708 21
8708 31
8708 39
8708 40
8708 50
8708 93
8708 94
8709 11
8709 19
8709 90
8711 10
8711 20
8711 30
8711 40
8711 50
8711 90
8712 00
8714 11
8714 19
8714 20
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95
8714 96

8714 99
8715 00
8716 10
8716 20
8716 31
8716 39
8716 40
8716 80
8716 90
8801 10
8801 90
8802 20
8802 30
8802 40
8803 10
8803 20
8803 90
8804 00
8805 10
8805 20
8901 10
8901 20
8901 30
8901 90
8902 00
8903 10
8903 91
8903 92
8903 99
8904 00
8905 10
8905 20
8905 90
8906 00
8907 10
8907 90
9002 11
9002 19
9002 20
9002 90
9007 29
9009 11
9009 12
9009 21
9009 22
9009 30
9010 10
9010 20
9010 30
9013 10
9014 20
9015 10
9016 00
9017 30
9017 80
9018 20
9018 31
9018 41
9018 49
9019 20
9022 11
9024 90
9025 20

9027 20
9027 90
9028 10
9028 30
9030 31
9030 39
9030 40
9030 81
9030 89
9031 10
9031 20
9031 30
9032 89
9103 90
9106 20
9106 90
9108 11
9108 12
9108 19
9108 20
9108 91
9108 99
9207 10
9207 90
9208 10
9208 90
9209 30
9209 91
9209 92
9302 00
9303 20
9303 30
9304 00
9306 10
9306 21
9306 29
9401 10
9401 20
9401 30
9401 40
8401 50
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80
9401 90
9402 10
9402 90
9403 10
9403 20
9403 80
9403 90
9404 10
9404 21
9404 29
9404 30
9404 90
9405 10
9405 20
9405 30
9405 40
9405 50
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9405 60
9405 92
9405 99
9406 00
9501 00
9502 10
9502 91
9502 99
9503 10
9503 20
9503 30
9503 41
9503 49
9503 50

9503 60
9503 70
9503 80
9503 90
9504 10
9504 20
9504 30
9504 40
9504 90
9505 10
9505 90
9506 11
9506 12
9506 19

9506 21
9506 29
9506 31
9506 32
9506 39
9506 40
9506 51
9506 59
9506 61
9506 62
9506 69
9506 70
9506 91
9506 99

9507 10
9507 30
9507 90
9508 00
9601 90
9603 21
9603 29
9603 30
9603 50
9603 90
9605 00
9606 10
9606 21
9606 22

9606 29
9613 10
9606 30
9607 11
9607 19
9607 20
9608 10
9608 20
9608 31
9608 39
9608 40
9608 50
9608 60
9608 99

9609 90
9610 00
9612 10
9612 20
9613 20
9613 30
9613 80
9613 90
9615 90
9616 20
9617 00
9618 00
9701 90
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Príloha V
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 2

2505 10 2826 30 2839 20 2904 20 2915 11 2921 30
2519 90 2826 90 2839 90 2904 90 2915 12 2921 42
2520 10 2827 10 2840 11 2905 12 2915 13 2921 43
2523 10 2827 20 2840 19 2905 16 2915 21 2921 44
2523 21 2827 32 2840 30 2905 19 2915 23 2921 45
2523 29 2827 33 2841 10 2905 21 2915 24 2921 49
2523 30 2827 34 2841 20 2905 31 2915 29 2921 51
2523 90 2827 35 2841 50 2905 32 2915 35 2921 59
2620 20 2827 36 2841 60 2905 39 2915 39 2922 11
2707 99 2827 38 2841 70 2905 41 2915 40 2922 12
2708 10 2827 39 2842 10 2905 42 2915 50 2922 13
2708 20 2827 41 2842 90 2905 43 2915 60 2922 19
2712 10 2827 49 2843 10 2905 44 2915 70 2922 21
2712 20 2827 51 2843 21 2905 49 2915 90 2922 22
2714 90 2827 59 2843 30 2905 50 2916 13 2922 29
2801 10 2827 60 2843 90 2906 13 2916 14 2922 30
2804 10 2828 10 2844 20 2907 15 2916 15 2922 41
2804 21 2828 90 2844 40 2907 22 2916 19 2922 42
2804 29 2829 19 2844 50 2907 23 2916 20 2922 49
2804 30 2829 90 2845 10 2907 29 2916 31 2922 50
2804 40 2830 10 2845 90 2907 30 2916 32 2923 10
2804 50 2830 20 2848 10 2908 10 2916 33 2923 20
2804 61 2830 90 2848 90 2908 20 2916 39 2923 90
2804 69 2831 10 2849 90 2909 11 2917 11 2924 10
2806 20 2831 90 2850 00 2909 19 2917 13 2924 21
2807 00 2833 19 2901 10 2909 20 2917 19 2924 29
2808 00 2833 21 2901 21 2909 30 2917 20 2925 11
2811 11 2833 24 2901 22 2909 41 2917 31 2925 19
2811 19 2833 25 2901 23 2909 42 2917 32 2925 20
2811 22 2833 26 2901 24 2909 43 2917 33 2926 20
2812 10 2833 27 2901 29 2909 44 2917 34 2926 90
2812 90 2833 40 2902 19 2909 49 2917 36 2927 00
2815 12 2834 10 2902 20 2909 50 2917 37 2928 00
2815 20 2834 21 2902 30 2909 60 2917 39 2929 90
2815 30 2834 22 2902 41 2910 10 2918 11 2930 10
2818 10 2834 29 2902 42 2910 20 2918 12 2930 20
2819 10 2835 10 2902 43 2910 30 2918 13 2930 30
2819 90 2835 21 2902 44 2910 90 2918 15 2930 40
2820 10 2835 22 2902 50 2912 11 2918 16 2930 90
2820 90 2835 23 2902 70 2912 13 2918 17 2931 00
2821 10 2835 24 2902 90 2912 19 2918 19 2932 11
2821 20 2835 25 2903 11 2912 21 2918 21 2932 12
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2823 00 2835 26 2903 12 2912 30 2918 22 2932 19
2825 10 2835 29 2903 13 2912 41 2918 23 2932 29
2825 20 2835 39 2903 15 2912 42 2918 29 2932 90
2825 30 2836 10 2903 16 2912 50 2918 30 2933 11
2825 40 2836 30 2903 19 2912 60 2918 90 2933 19
2825 50 2836 50 2903 22 2913 00 2920 10 2933 21
2825 60 2836 70 2903 23 2914 19 2920 90 2933 29
2825 70 2836 93 2903 29 2914 41 2921 11 2933 31
2825 80 2836 99 2903 30 2914 49 2921 12 2933 39
2826 11 2837 11 2903 59 2914 50 2921 19 2933 40
2826 12 2837 19 2903 61 2914 61 2921 21 2933 51
2826 19 2838 00 2903 69 2914 69 2921 22 2933 59
2826 20 2839 11 2904 10 2914 70 2921 29 2933 69
2933 71 3207 10 3701 99 3904 40 3923 10 4206 10
2933 79 3207 20 3702 20 3905 11 3923 21 4303 10
2933 90 3207 30 3703 10 3905 19 3923 29 4303 90
2934 10 3208 10 3703 20 3905 20 3923 30 4304 00
2934 20 3208 20 4703 90 3905 90 3923 40 4407 91
2934 30 3208 90 3706 10 3906 90 3923 50 4407 92
2934 90 3209 10 3706 90 3907 30 3923 90 4409 10
2936 10 3209 90 3707 10 3907 50 3924 10 4409 20
2936 27 3210 00 3707 90 3907 91 3924 90 4410 10
2936 28 3211 00 3801 10 3907 99 3925 10 4410 90
2936 29 3212 10 3801 20 3908 10 3925 20 4411 11
2937 92 3212 90 3801 30 3908 90 3925 30 4411 19
2939 10 3213 10 3802 90 3909 10 3925 90 4411 21
2939 40 3213 90 3806 20 3909 20 3926 10 4411 29
2939 50 3215 11 3806 30 3909 30 3926 20 4411 31
2939 60 3215 19 3806 90 3909 40 3926 30 4411 39
2939 90 3301 30 3808 40 3909 50 3926 40 4411 91
2940 00 3302 10 3809 10 3910 00 3926 90 4411 99
2941 10 3302 90 3809 91 3911 10 4002 49 4412 12
2941 30 3303 00 3809 99 3911 90 4004 00 4412 19
2942 00 3304 10 3810 10 3912 39 4008 11 4412 21
3001 10 3304 20 3810 90 3913 10 4008 19 4412 29
3001 20 3304 30 3811 11 3916 10 4008 21 4412 91
3001 90 3304 91 3811 19 3916 20 4008 29 4412 99
3003 20 3304 99 3811 21 3916 90 4009 10 4413 00
3003 39 3305 10 3811 29 3917 10 4009 20 4414 00
3003 40 3305 20 3811 90 3917 21 4009 30 4415 10
3003 90 3305 30 3812 10 3917 22 4009 40 4415 20
3004 10 3305 90 3812 30 3917 23 4011 30 4417 00
3004 20 3306 10 3813 00 3917 29 4011 40 4418 30
3004 31 3306 90 3814 00 3917 31 4011 50 4418 40
3004 32 3307 10 3815 11 3917 32 4011 91 4419 00
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3004 39 3307 20 3815 12 3917 33 4011 99 4420 10
3004 40 3307 30 3815 19 3917 39 4013 10 4420 90
3004 50 3307 41 3815 90 3917 40 4013 20 4421 10
3004 90 3307 49 3817 10 3918 10 4013 90 4421 90
3005 10 3307 90 3817 20 3918 90 4015 11 4503 90
3006 40 3401 11 3818 00 3919 10 4015 19 4601 20
3006 60 3403 19 3819 00 3919 90 4015 90 4601 91
3102 10 3404 10 3820 00 3920 10 4016 10 4601 99
3102 29 3404 20 3821 00 3920 20 4016 91 4602 10
3102 50 3404 90 3822 00 3920 30 4016 92 4602 90
3104 30 3405 10 3823 20 3920 41 4016 93 4801 00
3105 51 3405 20 3823 30 3920 42 4016 94 4802 20
3202 10 3406 00 3823 40 3920 59 4016 95 4802 30
3202 90 3407 00 3823 50 3920 61 4016 99 4803 00
3204 11 3501 90 3823 60 3920 63 4017 00 4804 11
3204 14 3503 00 3823 90 3920 69 4111 00 4804 19
3204 15 3504 00 3901 10 3920 71 4201 00 4804 21
3204 16 3505 10 3901 20 3920 79 4202 11 4804 29
3204 17 3505 20 3901 30 3920 92 4202 12 4804 31
3204 19 3506 10 3901 90 3920 93 4202 19 4804 39
3204 20 3506 91 3902 10 3920 94 4202 21 4805 10
3204 90 3506 99 3902 20 3920 99 4202 22 4805 30
3205 00 3507 10 3902 30 3921 11 4202 29 4805 40
3206 10 3507 90 3902 90 3921 12 4202 31 4806 10
3206 20 3601 00 3903 11 3921 13 4202 32 4807 91
3206 30 3604 90 3903 19 3921 14 4202 39 4807 99
3206 41 3605 00 3903 30 3921 19 4202 91 4808 20
3206 42 3701 10 3903 90 3921 90 4202 92 4808 30
3206 43 3701 20 3904 21 3922 10 4202 99 4808 90
3206 49 3701 30 3904 22 3922 20 4203 29 4809 10
3206 50 3701 91 3904 30 3922 90 4205 00 4809 90
4810 11 5111 11 5209 12 5402 20 5509 59 5516 14
4810 12 5111 19 5209 19 5402 31 5509 61 5516 21
4810 21 5111 20 5209 21 5402 32 5509 62 5516 22
4810 29 5111 30 5209 22 5402 33 5509 69 5516 23
4810 31 5111 90 5209 29 5402 39 5509 91 5516 24
4810 32 5112 11 5209 31 5402 41 5509 92 5516 31
4810 39 5112 19 5209 39 5402 42 5509 99 5516 32
4810 91 5112 20 5209 41 5402 43 5510 11 5516 33
4810 99 5112 30 5209 43 5402 49 5510 12 5516 34
4811 21 5112 90 5209 49 5402 51 5510 20 5516 41
4811 29 5204 11 5209 51 5402 52 5510 30 5516 42
4811 31 5204 19 5209 52 5402 59 5510 90 5516 43
4811 39 5204 20 5209 59 5402 61 5512 11 5516 44
4811 40 5205 11 5210 11 5402 62 5512 19 5516 91
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4811 90 5205 12 5210 12 5402 69 5512 21 5516 92
4812 00 5205 13 5210 19 5403 10 5512 29 5516 93
4813 10 5205 14 5210 21 5403 20 5512 91 5516 94
4813 20 5205 15 5210 22 5403 31 5512 99 5602 10
4813 90 5205 21 5210 29 5403 32 5513 11 5602 21
4814 10 5205 22 5210 31 5403 33 5513 12 5602 29
4814 20 5205 23 5210 32 5403 39 5513 13 5602 90
4814 90 5205 24 5210 39 5403 41 5513 19 5604 10
4815 00 5205 31 5210 41 5403 42 5513 21 5604 20
4816 30 5205 32 5210 42 5403 49 5513 22 5606 00
4816 90 5205 33 5210 49 5404 10 5513 23 5607 10
4817 10 5205 34 5210 51 5404 90 5513 29 5607 21
4817 20 5205 35 5210 52 5405 00 5513 31 5607 29
4817 30 5205 41 5210 59 5407 10 5513 32 5607 30
4818 20 5205 42 5211 11 5407 20 5513 33 5608 11
4818 30 5205 43 5211 12 5407 20 11 5513 39 5608 19
4818 40 5205 44 5211 19 okrem 5407 30 5513 41 5608 90
4818 50 5206 11 5211 21 5408 10 5513 42 5609 00
4818 90 5206 12 5211 22 5408 32 5513 43 5701 10
4820 10 5206 13 5211 29 5408 33 5513 49 5701 90
4821 10 5206 14 5211 31 5408 34 5514 11 5702 10
4821 90 5206 15 5211 32 5501 10 5514 12 5702 20
4823 11 5206 21 5211 39 5501 20 5514 13 5702 31
4823 19 5206 22 5211 41 5501 30 5514 19 5702 39
4823 30 5206 23 5211 43 5501 90 5514 21 5702 41
4823 40 5206 24 5211 49 5502 00 5514 22 5702 49
4823 51 5206 25 5211 51 5503 10 5514 23 5702 51
4823 59 5206 31 5211 52 5503 20 5514 29 5702 59
4823 60 5206 32 5211 59 5503 30 5514 31 5702 91
4823 70 5206 33 5212 11 5503 90 5514 32 5702 99
4823 90 5206 34 5212 12 5504 10 5514 33 5704 10
4902 90 5206 35 5212 13 5504 90 5514 39 5704 90
4903 00 5206 41 5212 14 5506 10 5514 41 5801 10
4908 10 5206 42 5212 15 5506 20 5514 42 5801 21
4908 90 5206 43 5212 21 5506 30 5514 43 5801 22
4909 00 5206 44 5212 22 5506 90 5514 49 5801 23
4910 00 5208 11 5212 23 5507 00 5515 11 5801 24
4911 10 5208 12 5212 24 5508 20 5515 12 5801 25
4911 91 5208 13 5212 25 5509 11 5515 13 5801 26
4911 99 5208 19 5307 10 5509 12 5515 19 5801 31
5003 10 5208 21 5307 20 5509 21 5515 21 5801 32
5003 90 5208 22 5309 21 5509 22 5515 22 5801 33
5006 00 5208 23 5309 29 5509 31 5515 29 5801 34
5007 10 5208 29 5310 10 5509 32 5515 91 5801 35
5007 20 5208 51 5310 90 5509 41 5515 92 5801 36
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5007 90 5208 52 5311 00 5509 42 5515 99 5801 90
5106 10 5208 53 5401 10 5509 51 5516 11 5802 11
5106 20 5208 59 5401 20 5509 52 5516 12 5802 19
5110 00 5209 11 5402 10 5509 53 5516 13 5802 20
5802 30 6104 21 6214 40 6601 99 6914 90 7220 20
5803 10 6104 31 6215 10 6602 00 7002 39 7220 90
5803 90 6104 41 6215 20 6603 10 7008 00 7221 00
5804 10 6104 51 6215 90 6603 20 7009 10 7222 10
5804 21 6104 61 6217 10 6603 90 7009 91 7222 20
5804 29 6106 10 00 6217 90 6701 00 7009 92 7222 30
5804 30 6106 20 00 6301 10 6702 90 7010 10 7222 40
5805 00 6106 90 10 6301 20 6801 00 7010 90 7223 00
5806 10 6107 19 6301 30 6802 10 7011 10 7224 10
5806 31 6110 10 6301 40 6802 21 7011 90 7224 90
5808 10 6110 90 6301 90 6802 22 7014 00 7225 20
5808 90 6111 30 6302 10 6802 23 7015 10 7225 40
5810 10 6111 90 6302 40 6802 91 7015 90 7225 50
5810 91 6112 20 6303 12 6802 92 7016 10 7225 90
5810 92 6113 00 6303 19 6802 93 7016 90 7226 10
5810 99 6114 10 6304 11 6802 99 7017 10 7226 20
5811 00 6114 30 6702 10 6803 00 7017 20 7226 91
5901 10 6114 90 6304 91 6805 20 7017 90 7226 92
5901 90 6115 19 6305 10 6807 10 7018 90 7226 99
5902 10 6116 10 6305 31 6807 90 7019 10 7227 10
5902 20 611691 6305 31 91 6808 00 7019 20 7227 20
5903 10 6116 92 okrem 6305 31

99
6809 11 7019 31 7227 90

5903 20 6116 99 a 6305 39 6809 19 7019 32 7228 10
5903 90 6117 10 6802 29 6809 90 7019 39 7228 20
5904 10 6117 20 6305 90 6810 11 7019 90 7228 30
5904 91 6117 90 6306 11 6810 19 7020 00 7228 40
5904 92 6204 29 6306 12 6810 20 7115 90 7228 50
5905 00 6204 39 6306 19 6810 91 7117 11 7228 60
5906 10 6204 59 6306 21 7018 20 7117 19 7228 70
5906 91 6205 10 00 6306 22 6811 10 7117 90 7229 10
5906 99 6205 20 00 6306 29 6811 20 7202 50 7229 20
5907 00 6205 30 00 6306 31 6811 90 7205 10 7229 90
5908 00 6206 20 00 6306 39 6812 10 7206 10 7304 90
5909 00 6206 30 00 6306 41 6812 30 7206 90 7307 11
6001 10 6206 40 00 6306 49 6812 40 7207 11 7307 19
6001 21 6206 90 6306 91 6812 50 7207 12 7316 00
6001 22 6207 92 6306 99 6812 60 7207 19 7318 21
6001 91 6208 11 6307 10 6812 70 7207 20 7318 22
6001 92 6208 22 6307 20 6812 90 7211 19 7318 23
6001 99 6208 29 6308 00 6813 10 7211 49 7318 24
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6002 10 6208 92 6810 99 6813 90 7211 90 7319 10
6002 20 6208 99 6403 11 6815 10 7213 50 7407 10
6002 30 6209 10 6403 20 6815 91 7217 31 7407 22
6002 41 6209 20 6403 30 6815 99 7217 39 7407 29
6002 42 6209 90 6403 51 6902 10 7218 10 7408 11
6002 43 6210 20 6403 59 6902 20 7218 90 7408 21
6002 49 6210 30 6403 99 6902 90 7219 11 7408 29
6002 91 6210 50 6404 11 6903 10 7219 12 7409 11
6002 92 6211 12 6405 10 6903 20 7219 13 8301 60
6002 93 6211 31 6406 10 6903 90 7219 14 7409 21
6002 99 6211 41 6406 20 6904 10 7219 21 7409 29
6101 30 6211 42 6406 91 6904 90 7219 22 7409 31
6101 90 6211 43 6406 99 6907 10 7219 23 7409 39
6102 30 6211 49 6502 00 6907 90 7219 24 7409 40
6103 12 6212 10 6503 00 6908 10 7219 31 7409 90
6103 23 6212 20 6504 00 6909 11 7219 32 7414 10
6103 29 6212 30 6505 90 6909 19 7219 33 7414 90
6103 33 6213 10 6506 10 6909 90 7219 34 7415 29
6103 39 6213 20 6506 91 6910 10 7409 19 7416 00
6103 43 6213 90 6506 92 6910 90 7219 35 7419 10
6103 49 6214 10 6506 99 6912 00 7219 90 8201 10
6104 11 6214 20 6601 10 6913 10 7220 11 8201 30
6104 19 6214 30 6601 91 6913 90 7220 12 8201 40
8201 50 8309 90 8417 80 8428 32 8439 99 8460 11
8203 10 8310 00 8417 90 8428 33 8443 11 8460 19
8204 11 8311 20 8418 10 8428 39 8443 12 8460 21
8204 12 8311 90 8418 21 8428 40 8443 19 8460 29
8204 20 8401 20 8418 22 8428 50 8443 21 8460 40
8205 10 8402 11 8418 29 8428 60 8443 30 8460 90
8205 20 8402 12 8418 30 8428 90 8445 20 8461 10
8205 40 8402 19 8418 40 8429 11 8445 30 8461 40
8205 51 8402 20 8418 91 8429 19 8445 40 8461 50
8205 59 8402 90 8418 99 8429 20 8446 10 8462 10
8205 60 8403 10 8419 19 8429 30 8446 21 8462 21
8205 70 8403 90 8419 20 8429 40 8446 29 8462 29
8205 80 8404 10 8419 31 8429 51 8446 30 8462 31
8205 90 8404 20 8419 32 8429 52 8447 11 8462 39
8207 11 8404 90 8419 39 8429 59 8447 12 8462 41
8207 12 8407 10 8419 40 8430 10 8447 20 8462 49
8207 20 8407 21 8419 50 8430 20 8448 19 8462 91
8207 30 8407 29 8419 60 8430 31 8448 20 8462 99
8207 40 8407 31 8419 81 8430 39 8448 31 8463 10
8207 50 8407 32 8419 89 8430 41 8450 11 8464 20
8207 60 8407 33 8419 90 8430 49 8450 12 8464 90
8207 70 8407 34 8420 10 8430 50 8450 19 8465 10
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8207 80 8407 90 8420 91 8430 61 8450 20 8465 91
8207 90 8408 10 8420 99 8430 62 8451 10 8465 92
8209 00 8408 20 8421 23 8430 69 8451 21 8465 93
8210 00 8408 90 8421 31 8431 10 8451 29 8465 94
8211 92 8409 10 8422 11 8431 20 8451 30 8465 95
8211 93 8409 91 8422 19 8431 31 8451 40 8466 10
8212 10 8410 11 8423 10 8431 39 8451 50 8466 20
8212 20 8410 12 8423 20 8431 41 8451 80 8466 30
8212 90 8410 13 8423 30 8431 42 8451 90 8466 91
8214 20 8410 90 8423 81 8431 43 8452 10 8466 92
8214 90 8412 21 8423 82 8431 49 8452 21 8466 93
8301 10 8412 29 8423 89 8432 10 8452 29 8466 94
8301 20 8412 90 8424 10 8432 21 8452 30 8468 10
8301 30 8413 11 8424 20 8432 29 8452 90 8468 20
8301 40 8413 19 8424 30 8432 30 8453 80 8468 80
8301 50 8413 20 8424 81 8432 40 8454 10 8468 90
8409 99 8413 30 8424 89 8432 80 8454 20 8469 10
8301 70 8413 40 8424 90 8433 11 8454 30 8469 21
8302 10 8413 50 8425 11 8433 19 8454 90 8469 29
8302 20 8413 60 8425 19 8433 20 8455 10 8469 31
8302 30 8413 70 8425 20 8433 30 8455 21 8469 39
8302 41 8413 81 8425 31 8433 40 8455 22 8470 10
8302 42 8413 82 8425 39 8433 51 8455 90 8470 21
8302 49 8413 91 8425 41 8433 52 8456 10 8470 29
8302 50 8413 92 8425 42 8433 53 8457 10 8471 10
8302 60 8414 10 8425 49 8433 59 8457 20 8471 20
8303 00 8414 20 8426 11 8433 60 8457 30 8471 91
8304 00 8414 30 8426 12 8435 10 8458 11 8471 92
8305 10 8414 40 8426 19 8436 10 8458 19 8471 93
8305 20 8414 51 8426 20 8436 29 8458 91 8471 99
8305 90 8414 59 8426 30 8436 80 8458 99 8472 20
8306 10 8414 60 8426 41 8437 10 8459 10 8472 30
8306 21 8414 80 8426 49 8437 80 8459 21 8472 90
8306 29 8414 90 8426 91 8437 90 8459 29 8473 21
8306 30 8415 10 8426 99 8438 30 8459 31 8473 29
8307 10 8415 81 8427 10 8438 80 8459 40 8473 30
8307 90 8415 82 8427 20 8438 90 8459 51 8474 10
8308 10 8415 83 8427 90 8439 10 8459 59 8474 20
8308 20 8415 90 8428 10 8439 20 8459 61 8474 31
8308 90 8417 10 8428 20 8439 30 8459 69 8474 32
8309 10 8417 20 8428 31 8439 91 8459 70 8474 39
8474 80 8504 22 8516 71 8601 10 8714 99 9027 20
8474 90 8504 23 8516 72 8601 20 8715 00 9027 90
8477 10 8504 31 8516 79 8602 10 8716 10 9028 10
8477 20 8504 32 8516 80 8602 90 8716 20 9028 30
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8477 30 8504 33 8517 10 8603 10 8716 31 9030 31
8477 40 8504 34 8517 30 8603 90 8716 39 9030 39
8477 51 8504 40 8517 40 8605 00 8716 40 9030 40
8477 59 8504 50 8517 81 8606 10 8716 80 9030 81
8477 80 8504 90 8517 82 8606 20 8716 90 9030 89
8479 10 8505 11 8518 10 8606 30 8801 10 9031 10
8479 20 8505 19 8518 21 8606 91 8801 90 9031 20
8479 30 8505 90 8518 29 8606 92 8802 20 9031 30
8479 40 8506 12 8418 40 8606 99 8802 30 9032 89
8479 81 8506 13 8518 50 8607 11 8802 40 9103 90
8479 82 8506 19 8518 90 8607 12 8803 10 9106 20
8479 89 8506 20 8525 10 8607 19 8803 20 9106 90
8480 10 8507 10 8525 20 8607 21 8803 90 9108 11
8480 20 8507 20 8526 92 8607 29 8804 00 9108 12
8480 30 8507 30 8528 10 8607 30 8805 10 9108 19
8480 41 8507 40 8528 20 8607 91 8805 20 9108 20
8480 49 8507 80 8530 10 8607 99 8901 10 9108 91
8480 50 8507 90 8530 80 8608 00 8901 20 9108 99
8480 60 8509 10 8530 90 8701 10 8901 30 9207 10
8481 10 8509 40 8531 10 8701 20 8901 90 9207 90
8481 20 8509 80 8531 20 8701 30 8902 00 9208 10
8481 30 8510 10 8531 80 8701 90 8903 10 9208 90
8481 40 8510 20 8531 90 8702 90 8903 91 9209 30
8481 80 8511 10 8532 10 8703 10 8903 92 9209 91
8481 90 8511 20 8532 21 8705 10 8903 99 9209 92
8482 10 8511 30 8532 22 8705 20 8904 00 9302 00
8482 20 8511 40 8532 23 8705 30 8905 10 9303 20
8482 30 8511 50 8532 24 8705 40 8905 20 9303 30
8482 50 8511 80 8532 25 8705 90 8905 90 9304 00
8482 80 8511 90 8532 29 8706 00 8906 00 9306 10
8483 10 8512 10 8532 30 8707 10 8907 10 9306 21
8483 20 8512 20 8532 90 8707 90 8907 90 9306 29
8483 30 8512 30 8534 00 8708 10 9002 11 9401 10
8483 40 8512 40 8537 10 8708 21 9002 19 9401 20
8483 50 8512 90 8537 20 8708 31 9002 20 9401 30
8483 60 8513 10 8538 10 8708 39 9002 90 9401 40
8501 10 8513 90 8538 90 8708 40 9007 29 8401 50
8501 20 8514 10 8539 39 8708 50 9009 11 9401 61
8501 31 8514 20 8539 40 8708 93 9009 12 9401 69
8501 32 8514 30 8543 80 8708 94 9009 21 9401 71
8501 33 8514 40 8544 11 8709 11 9009 22 9401 79
8501 34 8514 90 8544 19 8709 19 9009 30 9401 80
8501 40 8515 11 8544 20 8709 90 9010 10 9401 90
8501 51 8515 19 8544 30 8711 10 9010 20 9402 10
8501 52 8515 21 8544 41 8711 20 9010 30 9402 90
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8501 53 8515 29 8544 49 8711 30 9013 10 9403 10
8501 61 8515 31 8544 51 8711 40 9014 20 9403 20
8501 62 8515 39 8544 59 8711 50 9015 10 9403 80
8501 63 8515 80 8544 60 8711 90 9016 00 9403 90
8501 64 8515 90 8545 11 8712 00 9017 30 9404 10
8502 11 8516 10 8545 19 8714 11 9017 80 9404 21
8502 12 8516 21 8545 20 8714 19 9018 20 9404 29
8502 13 8516 29 8545 90 8714 20 9018 31 9404 30
8502 20 8516 31 8546 10 8714 91 9018 41 9404 90
8502 30 8516 32 8546 90 8714 92 9018 49 9405 10
8502 40 8516 33 8547 10 8714 93 9019 20 9405 20
8503 00 8516 40 8547 20 8714 94 9022 11 9405 30
8504 10 8516 50 8547 90 8714 95 9024 90 9405 40
8504 21 8516 60 8548 00 8714 96 9025 20 9405 50
9405 60 9503 60 9506 21 9507 10 9606 29 9609 90
9405 92 9503 70 9506 29 9507 30 9613 10 9610 00
9405 99 9503 80 9506 31 9507 90 9606 30 9612 10
9406 00 9503 90 9506 32 9508 00 9607 11 9612 20
9501 00 9504 10 9506 39 9601 90 9607 19 9613 20
9502 10 9504 20 9506 40 9603 21 9607 20 9613 30
9502 91 9504 30 9506 51 9603 29 9608 10 9613 80
9502 99 9504 40 9506 59 9603 30 9608 20 9613 90
9503 10 9504 90 9506 61 9603 50 9608 31 9615 90
9503 20 9505 10 9506 62 9603 90 9608 39 9616 20
9503 30 9505 90 9506 69 9605 00 9608 40 9617 00
9503 41 9506 11 9506 70 9606 10 9608 50 9618 00
9503 49 9506 12 9506 91 9606 21 9608 60 9701 90
9503 50 9506 19 9506 99 9606 22 9608 99
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 11 ods. 3

2710 00
2710 00
2814 20
2817 00
2835 31
2837 20
2849 10
2902 11
2902 60
2903 14
2903 62
2905 15
2907 11
2915 22
2915 31
2915 33
2915 34
2916 11
2916 12
2918 14
2921 41
3102 21
3102 40
3102 80
3102 90
3105 20
3105 59
3105 60
3207 40
3602 00
3802 10
3808 10
3808 20
3808 30
3904 10
3906 10
3915 10
3915 20
3915 30
3915 90
3920 51
3920 62
4010 10
4010 91
4011 10
4011 20
4012 10
4012 20
4012 90
4418 10
4418 20
4418 90
4707 10
4707 20
4707 30

4707 90
4802 40
4802 51
4802 52
4802 53
4804 41
4804 42
4804 49
4804 51
4804 52
4804 59
4805 21
4805 22
4805 23
4805 29
4805 50
4805 60
4805 70
4805 80
4806 20
4807 10
4808 10
4809 20
4811 10
4816 10
4816 20
4818 10
4819 10
4819 20
4819 30
4819 40
4819 50
4819 60
4820 20
4820 30
4820 40
4820 50
4820 90
4822 10
4822 90
4823 20
5208 31
5208 32
5208 33
5208 39
5208 41
5208 42
5208 43
5208 49
5209 32
5209 42
5211 42
5301 10
5301 21
5309 11

5309 19
5503 40
5603 00
5605 00
5607 41
5607 49
5607 50
5607 90
5702 32
5702 42
5702 52
5702 92
5703 10
5703 20
5703 30
5703 90
5705 00
5806 20
5806 32
5806 39
5806 40
5807 10
5807 90
5911 31
5911 32
5911 40
5911 90
6101 10
6101 20
6102 10
6102 20
6102 90
6103 11
6103 19
6103 21
6103 22
6103 31
6103 32
6103 42
6104 12
6104 13
6104 22
6104 23
6104 29
6104 32
6104 33
6104 39
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 52
6104 53
6104 59
6104 62

6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 90
6106 90 10
6107 11
6107 12
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 20
6110 30
6111 20
6112 11
6112 12
6112 19
6112 31
6112 41
6112 49
6114 20
6115 11
6115 12
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12

6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 25
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 31
6204 32
6204 33
6204 41
6204 42
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 99
6208 19
6208 21
6208 91
6209 30
6210 10
6210 40

6211 11
6211 20
6211 32
6211 33
6211 39
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 91
6303 92
6303 99
6304 19
6304 92
6304 93
6304 99
6305 20
6307 90
6401 10
6401 91
6401 99
6402 19
6402 20
6402 30
6402 91
6402 99
6403 19
6403 40
6403 91
6404 19
6404 20
6405 20
6405 90
6908 90
6911 10
6911 90
6914 10
7003 11
7003 19
7003 20
7003 30
7004 10
7004 90
7005 10

Príloha VI

okrem
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7005 21
7005 29
7005 30
7006 00
7007 11
7007 19
7007 21
7007 29
7011 20
7012 00
7013 10
7013 21
7013 29
7013 31
7013 32
7013 39
7013 91
7013 99
7113 11
7113 19
7113 20
7114 11
7114 19
7114 20
7202 11
7202 19
7202 21
7202 29
7202 41
7202 49
7202 70
7202 80
7202 91
7202 92
7202 99
7208 11
7208 12
7208 13
7208 14
7208 21
7208 22
7208 23
7208 24
7208 31
7208 32
7208 33
7208 34
7208 35
7208 41
7208 42
7208 43
7208 44
7208 45
7208 90
7209 11
7209 12
7209 13
7209 14
7209 21
7209 22
7209 23
7209 24

7209 34
7209 41
7209 42
7209 43
7209 44
7209 90
7210 11
7210 12
7210 20
7210 31
7210 39
7210 41
7210 49
7210 50
7210 60
7210 70
7210 90
7211 11
7211 12
7211 21
7211 22
7211 29
7211 30
7211 41
7212 10
7212 21
7212 29
7212 30
7212 40
7212 50
7212 60
7213 10
7213 20
7213 31
7213 39
7213 41
7213 49
7214 10
7214 20
7214 30
7214 40
7214 50
7214 60
7215 10
7215 20
7215 30
7215 40
7215 90
7216 10
7216 21
7216 22
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 60
7216 90
7217 11
7217 12
7217 13
7217 19

7217 21
7217 22
7217 23
7217 29
7217 32
7217 33
7225 10
7225 30
7228 80
7301 10
7301 20
7302 10
7302 20
7302 30
7302 40
7302 90
7303 00
7304 10
7304 20
7304 31
7304 39
7304 41
7304 49
7304 51
7304 59
7305 11
7305 12
7305 19
7305 20
7305 31
7305 39
7305 90
7306 10
7306 20
7306 30
7306 40
7306 50
7306 60
7306 90
7307 21
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91
7307 92
7307 93
7307 99
7308 10
7308 20
7308 30
7308 40
7308 90
7309 00
7310 10
7310 21
7310 29
7311 00
7312 10
7312 90
7313 00
7314 11
7314 19

7314 20
7314 30
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7315 11
7315 12
7315 19
7315 20
7315 81
7315 82
7315 89
7315 90
7317 00
7318 11
7318 12
7318 13
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19
7318 29
7319 20
7319 30
7319 90
7320 10
7320 20
7320 90
7321 11
7321 12
7321 13
7321 81
7321 82
7321 83
7321 90
7322 11
7322 19
7322 90
7323 10
7323 91
7323 92
7323 93
7323 94
7323 99
7324 10
7324 21
7324 29
7324 90
7325 10
7325 91
7325 99
7326 11
7326 19
7326 20
7326 90
7406 10
7406 20
7407 21
7408 19
7408 22
7410 11

7410 12
7410 21
7410 22
7411 10
7411 21
7411 22
7411 29
7412 10
7412 20
7413 00
7415 10
7415 21
7415 31
7415 32
7415 39
7417 00
7418 10
7418 20
7419 91
7419 99
7504 00
7508 00
7603 10
7603 20
7604 10
7604 21
7604 29
7605 11
7605 19
7605 21
7605 29
7606 11
7606 12
7606 91
7607 11
7607 19
7607 20
7608 10
7608 20
7610 10
7610 90
7611 00
7612 10
7612 90
7615 10
7615 20
7616 10
7616 90
7803 00
7804 20
7805 00
7806 00
7903 10
7903 90
7904 00
7905 00
7907 10
7907 90
8005 20
8006 00
8215 10
8215 20

8215 91
8215 99
8436 21
8452 40
8465 96
8465 99
8506 11
8518 22
8519 10
8522 90
8535 10
8535 21
8535 29
8535 30
8535 40
8535 90
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41 
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 90
8539 21
8539 22
8539 29
8539 31
8546 20
8702 10
8703 21 90
8703 22 90
8703 23 90
8703 24 90
8703 31 90
8703 32 90
8703 33 90 
8703 90
8704 10
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90
9023 00
9024 10
9024 80
9029 10
9201 10
9201 20
9201 90
9403 30
9403 40
9403 50
9406 60
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Príloha VI
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 3

2710 00 4707 90 5309 19 6104 63 6202 13 6211 11
2710 00 4802 40 5503 40 6104 69 6202 19 6211 20
2814 20 4802 51 5603 00 6105 10 6202 91 6211 32
2817 00 4802 52 5605 00 6105 20 6202 92 6211 33
2835 31 4802 53 5607 41 6105 90 6202 93 6211 39
2837 20 4804 41 5607 49 6106 90 6202 99 6302 21
2849 10 4804 42 5607 50 okrem 6106 90 10 6203 11 6302 22
2902 11 4804 49 5607 90 6107 11 6203 12 6302 29
2902 60 4804 51 5702 32 6107 12 6203 19 6302 31
2903 14 4804 52 5702 42 6107 21 6203 21 6302 32
2903 62 4804 59 5702 52 6107 22 6203 22 6302 39
2905 15 4805 21 5702 92 6107 29 6203 25 6302 52
2907 11 4805 22 5703 10 6107 91 6203 29 6302 53
2915 22 4805 23 5703 20 6107 92 6203 31 6302 59
2915 31 4805 29 5703 30 6107 99 6203 32 6302 60
2915 33 4805 50 5703 90 6108 11 6203 33 6302 91
2915 34 4805 60 5705 00 6108 19 6203 39 6302 92
2916 11 4805 70 5806 20 6108 21 6203 41 6302 93
2916 12 4805 80 5806 32 6108 22 6203 42 6302 99
2918 14 4806 20 5806 39 6108 29 6203 43 6303 11
2921 41 4807 10 5806 40 6108 31 6203 49 6303 91
3102 21 4808 10 5807 10 6108 32 6204 11 6303 92
3102 40 4809 20 5807 90 6108 39 6204 12 6303 99
3102 80 4811 10 5911 31 6108 91 6204 13 6304 19
3102 90 4816 10 5911 32 6108 92 6204 19 6304 92
3105 20 4816 20 5911 40 6108 99 6204 21 6304 93
3105 59 4818 10 5911 90 6109 10 6204 22 6304 99
3105 60 4819 10 6101 10 6109 90 6204 23 6305 20
3207 40 4819 20 6101 20 6110 20 6204 31 6307 90
3602 00 4819 30 6102 10 6110 30 6204 32 6401 10
3802 10 4819 40 6102 20 6111 20 6204 33 6401 91
3808 10 4819 50 6102 90 6112 11 6204 41 6401 99
3808 20 4819 60 6103 11 6112 12 6204 42 6402 19
3808 30 4820 20 6103 19 6112 19 6204 44 6402 20
3904 10 4820 30 6103 21 6112 31 6204 49 6402 30
3906 10 4820 40 6103 22 6112 41 6204 51 6402 91
3915 10 4820 50 6103 31 6112 49 6204 52 6402 99
3915 20 4820 90 6103 32 6114 20 6204 53 6403 19
3915 30 4822 10 6103 42 6115 11 6204 61 6403 40
3915 90 4822 90 6104 12 6115 12 6204 62 6403 91
3920 51 4823 20 6104 13 6115 20 6204 63 6404 19
3920 62 5208 31 6104 22 611591 6204 69 6404 20



Strana 86 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

4010 10 5208 32 6104 23 6115 92 6207 11 6405 20
4010 91 5208 33 6104 29 6115 93 6207 19 6405 90
4011 10 5208 39 6104 32 6115 99 6207 21 6908 90
4011 20 5208 41 6104 33 6201 11 6207 22 6911 10
4012 10 5208 42 6104 39 6201 12 6207 29 6911 90
4012 20 5208 43 6104 42 6201 13 6207 91 6914 10
4012 90 5208 49 6104 43 6201 19 6207 99 7003 11
4418 10 5209 32 6104 44 6201 91 6208 19 7003 19
4418 20 5209 42 6104 49 6201 92 6208 21 7003 20
4418 90 5211 42 6104 52 6201 93 6208 91 7003 30
4707 10 5301 10 6104 53 6201 99 6209 30 7004 10
4707 20 5301 21 6104 59 6202 11 6210 10 7004 90
4707 30 5309 11 6104 62 6202 12 6210 40 7005 10
7005 21 7209 34 7217 21 7314 20 7410 12 8215 91
7005 29 7209 41 7217 22 7314 30 7410 21 8215 99
7005 30 7209 42 7217 23 7314 41 7410 22 8436 21
7006 00 7209 43 7217 29 7314 42 7411 10 8452 40
7007 11 7209 44 7217 32 7314 49 7411 21 8465 96
7007 19 7209 90 7217 33 7314 50 7411 22 8465 99
7007 21 7210 11 7225 10 7315 11 7411 29 8506 11
7007 29 7210 12 7225 30 7315 12 7412 10 8518 22
7011 20 7210 20 7228 80 7315 19 7412 20 8519 10
7012 00 7210 31 7301 10 7315 20 7413 00 8522 90
7013 10 7210 39 7301 20 7315 81 7415 10 8535 10
7013 21 7210 41 7302 10 7315 82 7415 21 8535 21
7013 29 7210 49 7302 20 7315 89 7415 31 8535 29
7013 31 7210 50 7302 30 7315 90 7415 32 8535 30
7013 32 7210 60 7302 40 7317 00 7415 39 8535 40
7013 39 7210 70 7302 90 7318 11 7417 00 8535 90
7013 91 7210 90 7303 00 7318 12 7418 10 8536 10
7013 99 7211 11 7304 10 7318 13 7418 20 8536 20
7113 11 7211 12 7304 20 7318 14 7419 91 8536 30
7113 19 7211 21 7304 31 7318 15 7419 99 8536 41
7113 20 7211 22 7304 39 7318 16 7504 00 8536 49
7114 11 7211 29 7304 41 7318 19 7508 00 8536 50
7114 19 7211 30 7304 49 7318 29 7603 10 8536 61
7114 20 7211 41 7304 51 7319 20 7603 20 8536 69
7202 11 7212 10 7304 59 7319 30 7604 10 8536 90
7202 19 7212 21 7305 11 7319 90 7604 21 8539 21
7202 21 7212 29 7305 12 7320 10 7604 29 8539 22
7202 29 7212 30 7305 19 7320 20 7605 11 8539 29
7202 41 7212 40 7305 20 7320 90 7605 19 8539 31
7202 49 7212 50 7305 31 7321 11 7605 21 8546 20
7202 70 7212 60 7305 39 7321 12 7605 29 8702 10
7202 80 7213 10 7305 90 7321 13 7606 11 8703 21 90
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7202 91 7213 20 7306 10 7321 81 7606 12 8703 22 90
7202 92 7213 31 7306 20 7321 82 7606 91 8703 23 90
7202 99 7213 39 7306 30 7321 83 7607 11 8703 24 90
7208 11 7213 41 7306 40 7321 90 7607 19 8703 31 90
7208 12 7213 49 7306 50 7322 11 7607 20 8703 32 90
7208 13 7214 10 7306 60 7322 19 7608 10 8703 33 90
7208 14 7214 20 7306 90 7322 90 7608 20 8703 90
7208 21 7214 30 7307 21 7323 10 7610 10 8704 10
7208 22 7214 40 7307 22 7323 91 7610 90 8704 21
7208 23 7214 50 7307 23 7323 92 7611 00 8704 22
7208 24 7214 60 7307 29 7323 93 7612 10 8704 23
7208 31 7215 10 7307 91 7323 94 7612 90 8704 31
7208 32 7215 20 7307 92 7323 99 7615 10 8704 32
7208 33 7215 30 7307 93 7324 10 7615 20 8704 90
7208 34 7215 40 7307 99 7324 21 7616 10 9023 00
7208 35 7215 90 7308 10 7324 29 7616 90 9024 10
7208 41 7216 10 7308 20 7324 90 7803 00 9024 80
7208 42 7216 21 7308 30 7325 10 7804 20 9029 10
7208 43 7216 22 7308 40 7325 91 7805 00 9201 10
7208 44 7216 31 7308 90 7325 99 7806 00 9201 20
7208 45 7216 32 7309 00 7326 11 7903 10 9201 90
7208 90 7216 33 7310 10 7326 19 7903 90 9403 30
7209 11 7216 40 7310 21 7326 20 7904 00 9403 40
7209 12 7216 50 7310 29 7326 90 7905 00 9403 50
7209 13 7216 60 7311 00 7406 10 7907 10 9406 60
7209 14 7216 90 7312 10 7406 20 7907 90 &nbsp
7209 21 7217 11 7312 90 7407 21 8005 20 &nbsp
7209 22 7217 12 7313 00 7408 19 8006 00 &nbsp
7209 23 7217 13 7314 11 7408 22 8215 10 &nbsp
7209 24 7217 19 7314 19 7410 11 8215 20 &nbsp
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 11 ods. 4

8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19

Príloha VII

Kód KN Nové autá
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Príloha VII
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 4

Kód KN Nové autá
8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19
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Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze

Neautomatické licencie s pevnými dovoznými kvótami

2612 Uránové rudy a ich koncentráty 1 tona
2844 10 00 Prírodný urán a urán obohatený 1 tona
2844 20
4707 Odpad a výmet papiera 1 tona

Príloha VIII

Kód KN Názov tovaru Množstvo Merná
jednotka
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Príloha VIII
Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze
Neautomatické licencie s pevnými dovoznými kvótami

Kód KN Názov tovaru Množstvo Merná jednotka
2612 Uránové rudy a ich koncentráty 1 tona
2844 10 00 Prírodný urán a urán obohatený 1 tona
2844 20 &nbsp &nbsp &nbsp
4707 Odpad a výmet papiera 1 tona
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Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri vývoze1)

Nerastné suroviny a výrobky

2505 Prírodné piesky m3

2507 00 Kaolín, kvalita Sedlec, 1. akos� tona
2517 10 Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň tis. m3

2523 21 00 Cement biely tona
2523 29 00 Cement sivý tona
2523 90 90
2620 11 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe zinku a zinkový šrot tona
7902 00 00
2620 20 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe olova a olovený šrot tona
78 02 00
2620 30 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe medi a medený šrot tona
7404 00
2620 40 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe hliníka a hliníkový šrot tona
7602 00
2701 Čierne uhlie energetické tona
2701 Čierne uhlie koksovate¾né tona
2702 Hnedé uhlie vrátane aglomerovaného tona
2704 00 Koks (z hutníckych koksární) tona
2704 00 Koks (z banských koksární) tona
2710 00 27 Motorový benzín tona
2710 00 29
2710 00 32
2710 00 34
2710 00 36
2710 00 59 Motorová nafta tona
2710 00 11 ¼ahké vykurovacie oleje tona
2710 00 15
2710 00 39
2710 00 61 Ťažké vykurovacie oleje tona
2710 00 65
2710 00 69
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00  Elektrická energia megawatt-

hodina

Príloha IX

Kód KN Názov tovaru Merná
jednotka

1) Licencie sa uplatňujú so zámerom štatisticky sledova� vývozy. Akéko¾vek obmedzenie v súvislosti s �ažkos�ami na trhu Slovenskej republiky
s výrobkami uvedenými v zozname musí by� zavedené na základe rozhodnutia „ad hoc“ Slovenskej republiky, o čom musí by� okamžite
informované Spoločenstvo.
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VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VRÁTANE FARMACEUTICKÝCH
VÝROBKOV

2207 Etylalkohol (prírodný a syntetický) hl
3002 90 10 ¼udská krv Sk/kg
3002 10 Antiséra a iné krvné zložky Sk/kg
3003 Lieky Sk/kg
3004
3102 40 Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona

Surové kože, koža a usne

4101 10 Surové kože z hovädzieho dobytka a iných nepárnokopytníkov tona
4101 2
4101 30
4102 Surové kože ovčie a jahňacie tona
4103 90 00 Surové kože z ošípaných tona

Drevo a drevené výrobky

4401 10 00 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) tis. m3

4401 21 00 Ihličnaté drevo, štiepky alebo triesky (najviac 3 % kôry) tis. m3

4401 22 00 Iné drevené štiepky (neihličnaté) tis. m3

4403 20 00 Drevené stĺpy nevysušené tis. m3

4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnatých stromov tis. m3

4403 91 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnatých stromov tis. m3

4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Priemyselné výrezy ihličnaté tis. m3

4403 91 00 Priemyselné výrezy listnaté tis. m3

4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4406 Železničné podvaly drevené, nevysušené, impregnované vrátane použitých tis. m3

4407 10 Paletové prírezy tis. m3

4407 91
4407 92
4407 99
4407 10 Ihličnaté rezivo neopracované tis. m3

4407 91 Listnaté rezivo neopracované tis. m3

4407 92
4407 99

Buničina, papier a výrobky z nich

4703 21 00 Buničina bielená tona
4703 29 00
4704 21 00
4704 29 00

Drahé kovy a výrobky z nich

7106 Striebro a jeho zvyšky g
7108 Zlato a jeho zvyšky g

Kód KN Názov tovaru Merná
jednotka
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Základné kovy a výrobky z nich

7201 Surové železo a nelegovaná oce¾ v ingotoch tona
7206
7204 Železné a oce¾ové odpady a šrot vrátane pretavených odpadov železa a ocele tona
7207 — 7216 Výrobky z valcovaného materiálu (bez USA a Španielska) tona
7218 — 7229
7301 — 7302
7304 — 7306 Oce¾ové rúry (bez USA) tona

Hudobné nástroje a prístroje

9201 — 9202 Hudobné nástroje kusy
9204 — 9205

Umelecké diela, zberate¾ské predmety a starožitnosti

9705 00 00 Zbierky a zberate¾ské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej,
 anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej
 alebo numizmatickej hodnoty

kusy

9706 00 00 Starožitnosti staršie ako 100 rokov (zákaz) kusy

Kód KN Názov tovaru Merná
jednotka
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Príloha IX
Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri vývoze1)
Nerastné suroviny a výrobky

Kód KN Názov tovaru Merná jednotka
2505 Prírodné piesky m3

2507 00 Kaolín, kvalita Sedlec, 1. akosť tona
2517 10 Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň tis. m3

2523 21 00 Cement biely tona
2523 29 00 Cement sivý tona
2523 90 90 &nbsp &nbsp
2620 11 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe zinku a zinkový šrot tona
7902 00 00 &nbsp &nbsp
2620 20 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe olova a olovený šrot tona
78 02 00 &nbsp &nbsp
2620 30 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe medi a medený šrot tona
7404 00 &nbsp &nbsp
2620 40 00 Zvyšky vzniknuté pri výrobe hliníka a hliníkový šrot tona
7602 00 &nbsp &nbsp
2701 Čierne uhlie energetické tona
2701 Čierne uhlie koksovateľné tona
2702 Hnedé uhlie vrátane aglomerovaného tona
2704 00 Koks (z hutníckych koksární) tona
2704 00 Koks (z banských koksární) tona
2710 00 27 Motorový benzín tona
2710 00 29 &nbsp &nbsp
2710 00 32 &nbsp &nbsp
2710 00 34 &nbsp &nbsp
2710 00 36 &nbsp &nbsp
2710 00 59 Motorová nafta tona
2710 00 11 Ľahké vykurovacie oleje tona
2710 00 15 &nbsp &nbsp
2710 00 39 &nbsp &nbsp
2710 00 61 Ťažké vykurovacie oleje tona
2710 00 65 &nbsp &nbsp
2710 00 69 &nbsp &nbsp
2710 00 71 &nbsp &nbsp
2710 00 72 &nbsp &nbsp
2710 00 74 &nbsp &nbsp
2710 00 76 &nbsp &nbsp
2710 00 77 &nbsp &nbsp
2710 00 78 &nbsp &nbsp
2716 00 00 Elektrická energia megawatthodina
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VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VRÁTANE
FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Kód KN Názov tovaru Merná jednotka
2207 Etylalkohol (prírodný a syntetický) hl
3002 90 10 Ľudská krv Sk/kg
3002 10 Antiséra a iné krvné zložky Sk/kg
3003 Lieky Sk/kg
3004
3102 40 Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona

Surové kože, koža a usne
4101 10 Surové kože z hovädzieho dobytka a iných

nepárnokopytníkov
tona

4101 2
4101 30
4102 Surové kože ovčie a jahňacie tona
4103 90 00 Surové kože z ošípaných tona

Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) tis. m3

4401 21 00 Ihličnaté drevo, štiepky alebo triesky (najviac 3 % kôry) tis. m3

4401 22 00 Iné drevené štiepky (neihličnaté) tis. m3

4403 20 00 Drevené stĺpy nevysušené tis. m3

4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnatých

stromov
tis. m3

4403 91 00 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnatých stromov tis. m3

4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00 Priemyselné výrezy ihličnaté tis. m3

4403 91 00 Priemyselné výrezy listnaté tis. m3

4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4406 Železničné podvaly drevené, nevysušené, impregnované

vrátane použitých
tis. m3

4407 10 Paletové prírezy tis. m3

4407 91
4407 92
4407 99
4407 10 Ihličnaté rezivo neopracované tis. m3
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440791 Listnaté rezivo neopracované tis. m3

4407 92
4407 99

Buničina, papier a výrobky z nich
4703 21 00 Buničina bielená tona
4703 29 00
4704 21 00
4704 29 00

Drahé kovy a výrobky z nich
7106 Striebro a jeho zvyšky g
7108 Zlato a jeho zvyšky g

Základné kovy a výrobky z nich
7201 Surové železo a nelegovaná oceľ v ingotoch tona
7206
7204 Železné a oceľové odpady a šrot vrátane pretavených

odpadov železa a ocele
tona

7207 - 7216 Výrobky z valcovaného materiálu (bez USA a Španielska) tona
7218 - 7229
7301 - 7302
7304 - 7306 Oceľové rúry (bez USA) tona

Hudobné nástroje a prístroje
9201 - 9202 Hudobné nástroje kusy
9204 - 9205

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 Zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej,

mineralogickej,
kusy

anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej,
etnografickej
alebo numizmatickej hodnoty

9706 00 00 Starožitnosti staršie ako 100 rokov (zákaz) kusy
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Tovar,  na ktorý sa vz�ahuje článok 18, pri ktorom si Spoločenstvo zachováva
 po¾nohospodársky komponent v cle a na ktorý môže Slovenská republika

po¾nohospodársky komponent v cle zavies�

2905 43 Mannitol (mannit)
2905 44 D-Glucitol (sorbitol, sorbit)

ex 3505 10 Dextríny a iné modifikované škroby s výnimkou esterifikovaných a éterifikovaných škrobov
spadajúcich pod položku 3505 10 50

3505 20 Gleje na báze škrobov, dextrínov alebo iných modifikovaných škrobov
3809 10 Prípravky na úpravu povrchu a apretovanie na podklade škrobových látok
3823 60 Sorbitol iný ako v položke 2905 44

Kód KN Názov tovaru

Príloha X
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Príloha X
Tovar, na ktorý sa vzťahuje článok 18, pri ktorom si Spoločenstvo zachováva poľnohospodársky
komponent v cle a na ktorý môže Slovenská republika poľnohospodársky komponent v cle zaviesť

Kód KN Názov tovaru
2905 43 Mannitol (mannit)
2905 44 D-Glucitol (sorbitol, sorbit)
ex 3505 10 Dextríny a iné modifikované škroby s výnimkou esterifikovaných a éterifikovaných

škrobov
spadajúcich pod položku 3505 10 50

3505 20 Gleje na báze škrobov, dextrínov alebo iných modifikovaných škrobov
3809 10 Prípravky na úpravu povrchu a apretovanie na podklade škrobových látok
3823 60 Sorbitol iný ako v položke 2905 44
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 21 ods. 21)

Výrobky uvedené v tejto prílohe podliehajú zníženiu colnej sadzby o 50 %

Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňova� od 1. júla 1993 do 30. júna 1994. Množstvá dovezené
pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa odpočítajú z množstva stanoveného na
3. rok.

Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňova� od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na 5. rok od
1. júla 1995 do 30. júna 1996.

0207 10 51 Kačice,...
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59 120 130 140 150 160
0207 23 19

ex 0207 39 55
ex 0207 43 15
ex 0207 39 73
ex 0207 43 53
ex 0207 39 77
ex 0207 43 63

0207 10 71 Husi,...
0207 23 51
0207 10 79 200 220 240 260 280
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23

ex 0207 39 65
ex 0207 43 31
ex 0207 39 67
ex 0207 43 41

0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61

ex 0207 39 81
ex 0207 43 71

Príloha XIa

Kód KN Názov tovaru
Množstvo (v tonách)

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

1) Bez oh¾adu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim
v kontexte tejto prílohy sa bude určova� na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza ex KN,
preferenčný režim sa bude určova� na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

Strana 1180 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 101

Príloha XIa
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 21)
Výrobky uvedené v tejto prílohe podliehajú zníženiu colnej sadzby o 50 %
Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1993 do 30. júna 1994.
Množstvá dovezené pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa
odpočítajú z množstva stanoveného na 3. rok.
Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na
5. rok od 1. júla 1995 do 30. júna 1996.

Kód KN Názov tovaru Množstvo (v tonách)

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
0207 10 51 Kačice,...
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59 120 130 140 150 160
0207 23 19
ex 0207 39 55
ex 0207 43 15
ex 0207 39 73
ex 0207 43 53
ex 0207 39 77
ex 0207 43 63
0207 10 71 Husi,...
0207 23 51
0207 10 79 200 220 240 260 280
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23
ex 0207 39 65
ex 0207 43 31
ex 0207 39 67
ex 0207 43 41
0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61
ex0207 39 81
ex 0207 43 71
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 21 ods. 21)

0101 19 10 Živé kone, kone na porážku2) bez cla

0101 19 90 Ostatné 12

0203 11 90 Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené bez cla
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90

0207 31 Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc bez cla3)
0207 50 10

0208 10 11 Ostatné mäso a jedlé droby z domácich králikov 7
0208 10 19

0208 10 90 Ostatné, iné ako z domácich králikov bez cla
0208 20 00 Žabacie stehienka

0208 90 10 Z domácich holubov 5

0208 90 20 Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zo zajacov bez cla
0208 90 40

0409 00 00 Prírodný med 25

0602 40 90 Ružové kríky vrúb¾ované 6

0603 90 00 Rezané kvetiny, ostatné 7

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín bez kvetov a pukov a trávy, machy
 a lišajníky, na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
 napustené alebo inak upravené

ex 0604 10 90 Čerstvé 7
0604 91 10
0604 91 90

0707 00 19 Uhorky čerstvé alebo chladené (od 16. mája do 31. októbra) 16

0711 40 00 Uhorky a nakladačky 12

0712 20 00 Cibu¾a 8

ex 0712 90 90 Chren (Cochlearia armoracia) bez cla

Príloha XIb

Kód KN Názov tovaru
Colná
sadzba

v %

1) Bez oh¾adu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim
v kontexte tejto prílohy sa bude určova� na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN,
preferenčný režim sa bude určova� na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky dovozov v rámci tejto položky KN sú upravené príslušnými ustanoveniami Spoločenstva.
3) Neuplatňuje sa nijaká vyrovnávacia dávka (AGR).
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ex 0809 20 20 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 1. mája do 15. júla)   114)
ex 0809 20 40 Ostatné

ex 0809 20 60 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 16. júla do 30. apríla) 11
ex 0809 20 80 Ostatné

0809 40 90 Trnky  7

0810 20 10 Maliny5)  9

0810 30 10 Čierne ríbezle čerstvé5)  9

0810 30 30 Červené ríbezle čerstvé5)  9

0810 30 90 Ostatné bobu¾oviny5)  5

0811 10 Jahody5) 13

ex 0811 20 19 Maliny s obsahom cukru nepresahujúcim 13 % hmotnosti 18

0811 20 31 Maliny1) 14

0811 20 39 Čierne ríbezle1) 10

0811 20 51 Červené ríbezle1) 10

2001 90 20 Plody rodu Capsicum, iné ako sladké paprikové struky a pimentos  5

2007 99 10 Pyré a pasty zo sliviek2) 24

2007 99 31 Zaváraniny, želé, lekváre, pyré a pasty z čerešní 25

4) Minimálne clo zostáva zachované: min. 2,2 ECU/100 kg netto.
5) Podlieha režimu minimálnych dovozných cien zahrnutému v tejto prílohe.

Kód KN Názov tovaru
Colná
sadzba

v %
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Príloha XIb
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 21)

Kód KN Názov tovaru Colná sadzba
v %

0101 19 10 Živé kone, kone na porážku2) bez cla
0101 19 90 Ostatné 12
0203 11 90 Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené bez cla
0203 12 90    
0203 19 90    
0203 21 90    
0203 22 90    
0203 29 90    
0207 31 Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc bez cla3)
0207 50 10    
0208 10 11 Ostatné mäso a jedlé droby z domácich králikov 7
0208 10 19    
0208 10 90 Ostatné, iné ako z domácich králikov bez cla
0208 20 00 Žabacie stehienka  
0208 90 10 Z domácich holubov 5
0208 90 20 Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zo zajacov bez cla
0208 90 40    
0409 00 00 Prírodný med 25
0602 40 90 Ružové kríky vrúbľované 6
0603 90 00 Rezané kvetiny, ostatné 7
  Lístie, konáre a ostatné časti rastlín bez kvetov a pukov a

trávy, machy
 

  a lišajníky, na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, sušené,
bielené, farbené,

 

  napustené alebo inak upravené  
ex 0604 10 90 Čerstvé 7
0604 91 10    
0604 91 90    
0707 00 19 Uhorky čerstvé alebo chladené (od 16. mája do 31. októbra) 16
0711 40 00 Uhorky a nakladačky 12
0712 20 00 Cibuľa 8
ex 0712 90 90 Chren (Cochlearia armoracia) bez cla
ex 0809 20 20 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 1. mája do 15. júla) 114)
ex 0809 20 40 Ostatné  
ex 0809 20 60 Višne (Prunus cerasus) čerstvé (od 16. júla do 30. apríla) 11
ex 0809 20 80 Ostatné  
0809 40 90 Trnky 7
0810 20 10 Maliny5) 9
0810 30 10 Čierne ríbezle čerstvé5) 9
0810 30 30 Červené ríbezle čerstvé5) 9
0810 30 90 Ostatné bobuľoviny5) 5
0811 10 Jahody5) 13



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 105

ex 0811 20 19 Maliny s obsahom cukru nepresahujúcim 13 % hmotnosti 18
0811 20 31 Maliny1) 14
0811 20 39 Čierne ríbezle1) 10
0811 20 51 Červené ríbezle1) 10
2001 90 20 Plody rodu Capsicum, iné ako sladké paprikové struky a

pimentos
5

2007 99 10 Pyré a pasty zo sliviek2) 24
2007 99 31 Zaváraniny, želé, lekváre, pyré a pasty z čerešní 25
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Režim minimálnych dovozných cien vybraných druhov bobu¾ovín na spracovanie

1. Minimálne dovozné ceny sa stanovujú na každý trhový rok na tieto výrobky:

0810 20 10 maliny
0810 30 10 čierne ríbezle
0810 30 30 červené ríbezle
0810 30 90 ostatné bobu¾oviny
0811 10     jahody

ex 0811 20 19 maliny
0811 20 31 maliny
0811 20 39 čierne ríbezle
0811 20 51 červené ríbezle

Minimálne dovozné ceny stanovuje Spoločenstvo, ktoré o nich konzultuje so Slovenskou republikou, pričom sa
berie do úvahy vývoj cien, dovážané množstvá a vývoj na trhu Spoločenstva.

2. Minimálne dovozné ceny sa budú rešpektova� v súlade s nasledujúcimi kritériami:

— počas každého trojmesačného obdobia trhového roka nesmie by� priemerná jednotková hodnota žiadneho
výrobku, ktorý je uvedený v odseku 1 a dovážaný do Spoločenstva, nižšia než minimálna dovozná cena tohto
výrobku,

— priemerná jednotková hodnota každého výrobku uvedeného v odseku 1 a dovážaného do Spoločenstva nesmie
by� nižšia ako 90 % minimálnej dovoznej ceny daného výrobku počas akéhoko¾vek dvojtýždňového obdobia,
ak množstvá dovážané v uvedenom období nie sú nižšie ako 4 % normálneho ročného dovozu.

3. V prípade nerešpektovania niektorého z týchto kritérií môže Spoločenstvo zavies� opatrenia zabezpečujúce
dodržiavanie minimálnej dovoznej ceny pri každej dodávke daného výrobku zo Slovenskej republiky.

Príloha k prílohe XIb
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Príloha k prílohe XIb
Režim minimálnych dovozných cien vybraných druhov bobuľovín na spracovanie
1. Minimálne dovozné ceny sa stanovujú na každý trhový rok na tieto výrobky:

0810 20 10 maliny
0810 30 10 čierne ríbezle
0810 30 30 červené ríbezle
0810 30 90 ostatné bobuľoviny
0811 10 jahody
ex 0811 20 19 maliny
0811 20 31 maliny
0811 20 39 čierne ríbezle
0811 20 51 červené ríbezle

Minimálne dovozné ceny stanovuje Spoločenstvo, ktoré o nich konzultuje so Slovenskou
republikou, pričom sa berie do úvahy vývoj cien, dovážané množstvá a vývoj na trhu Spoločenstva.
2. Minimálne dovozné ceny sa budú rešpektovať v súlade s nasledujúcimi kritériami:
– počas každého trojmesačného obdobia trhového roka nesmie byť priemerná jednotková hodnota
žiadneho výrobku, ktorý je uvedený v odseku 1 a dovážaný do Spoločenstva, nižšia než minimálna
dovozná cena tohto výrobku,
– priemerná jednotková hodnota každého výrobku uvedeného v odseku 1 a dovážaného do
Spoločenstva nesmie byť nižšia ako 90 % minimálnej dovoznej ceny daného výrobku počas
akéhokoľvek dvojtýždňového obdobia, ak množstvá dovážané v uvedenom období nie sú nižšie ako
4 % normálneho ročného dovozu.
3. V prípade nerešpektovania niektorého z týchto kritérií môže Spoločenstvo zaviesť opatrenia
zabezpečujúce dodržiavanie minimálnej dovoznej ceny pri každej dodávke daného výrobku zo
Slovenskej republiky.
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Opatrenia pri dovozoch živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva

1. Ak počet zvierat stanovený v rámci bilancie, ako ju predpokladá nariadenie (EHS) číslo 805/68, je nižší než
určené množstvo, na dovozy z Maïarska, Po¾ska, Slovenskej republiky a Českej republiky  bude otvorená
celková colná kvóta, ktorá sa bude rovna� rozdielu medzi určeným množstvom a počtom zvierat stanoveným
v rámci tejto bilancie. Určené množstvá:
— 217 800 v roku 1992,
— 237 600 v roku 1993,
— 257 400 v roku 1994,
— 277 200 v roku 1995,
— 297 000 v roku 1996.
Znížená daň pri zvieratách spadajúcich pod túto kvótu bude stanovená na 25 % z celkového množstva dane.
Táto úprava sa bude uplatňova� pri živom hovädzom dobytku na výkrm alebo na porážku, pričom živá hmotnos�
nesmie by� nižšia ako 160 kg a vyššia ako 300 kg.

2. Ak by pod¾a odhadov dovozy do Spoločenstva mohli prekroči� 425 000 kusov v danom roku, Spoločenstvo môže
podniknú� bezpečnostné opatrenia v súlade so Smernicou (ES) No. 805/68 bez oh¾adu na iné práva stanovené
touto Dohodou.
V tejto súvislosti sa dovozy živého hovädzieho dobytka, na ktoré sa nevz�ahujú opatrenia uvedené v odseku 1,
obmedzia na mladé te¾ce so živou hmotnos�ou nepresahujúcou 80 kg. Také dovozy budú podlieha� režimu
riadenia s cie¾om zabezpeči� pravidelné dodávky počas daného roka.

Príloha XII

Strana 1184 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 109

Príloha XII
Opatrenia pri dovozoch živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva
1. Ak počet zvierat stanovený v rámci bilancie, ako ju predpokladá nariadenie (EHS) číslo 805/68,
je nižší než určené množstvo, na dovozy z Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky a Českej
republiky bude otvorená celková colná kvóta, ktorá sa bude rovnať rozdielu medzi určeným
množstvom a počtom zvierat stanoveným v rámci tejto bilancie. Určené množstvá:

- 217 800 v roku 1992,
- 237 600 v roku 1993,
- 257 400 v roku 1994,
- 277 200 v roku 1995,
- 297 000 v roku 1996.

Znížená daň pri zvieratách spadajúcich pod túto kvótu bude stanovená na 25 % z celkového
množstva dane.
Táto úprava sa bude uplatňovať pri živom hovädzom dobytku na výkrm alebo na porážku, pričom
živá hmotnosť nesmie byť nižšia ako 160 kg a vyššia ako 300 kg.
2. Ak by podľa odhadov dovozy do Spoločenstva mohli prekročiť 425 000 kusov v danom roku,
Spoločenstvo môže podniknúť bezpečnostné opatrenia v súlade so Smernicou (ES) No. 805/68 bez
ohľadu na iné práva stanovené touto Dohodou.
V tejto súvislosti sa dovozy živého hovädzieho dobytka, na ktoré sa nevzťahujú opatrenia uvedené
v odseku 1, obmedzia na mladé teľce so živou hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg. Také dovozy
budú podliehať režimu riadenia s cieľom zabezpečiť pravidelné dodávky počas daného roka.
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 21 ods. 41)

Množstvá dovážané pod položkami KN (kombinovanej nomenklatúry), uvedené v tejto prílohe s výnimkou
položiek 0104 a 0204 budú podlieha� zníženým vyrovnávacím sadzbám a clám o 20 % od 1. marca 1992 o 40 %
od 1. januára 1993 a o 60 % od 1. júla 1993.

Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňova� od 1. júla 1993 do 30. júna 1994. Množstvá dovezené
pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa odpočítajú z množstva stanoveného na
3. rok.

Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňova� od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na 5. rok od
1. júla 1995 do 30. júna 1996.

0201
 0202

Hovädzie mäso čerstvé, chladené
 alebo mrazené4)

1 000 1 080 1 170 1 250 1 330

0104 10 30 Živé ovce a kozy2)
0104 10 80 670 920 1 170 1 420 1 670
0104 20 10
0104 20 90

0204 Baranie alebo kozie mäso2, 5) 670 920 1 170 1 420 1 670

0103 92 19 Živé svine domáce
0203 11 10
 
 0203 21 10

Bravčové mäso z domácich
 ošípaných

1 560 1 700 1 870 2 000 2 130

0203 12
0203 22
0203 19 55 3)
0203 29 55 3)
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 59
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 59

Príloha XIII

1) Neh¾adiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim
v kontexte tejto prílohy sa bude určova� na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN,
preferenčný režim sa bude určova� na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
z roku 1982 o obchode s ovcami a kozami a zmenenou a doplnenou Dohodou z roku 1990 platia s výnimkou výrobkov uvedených v odseku 1
a množstiev uvedených v odseku 2 Dohody z roku 1982, ktoré sa nahradia výrobkami a množstvami uvedenými v tejto prílohe.

3) Bez sviečkovej uvedenej osobitne.
4) Ak bude Slovenská republika v danom roku požíva� výhody finančnej pomoci zo strany Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií

v súvislosti s vývozom tohto výrobku alebo týchto výrobkov do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maïarsko,
Po¾sko a Česká republika, ktoré využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto podporovaných vývozov v danom
roku. Kvóta však nemôže by� nižšia ako 925 ton.

5) Ak bude Slovenská republika v danom roku požíva� výhody finančnej pomoci zo strany Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií
v súvislosti s vývozom tohto výrobku do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maïarsko, Po¾sko a Česká republika,
ktoré využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto podporovaných vývozov v danom roku. Kvóta však nemôže
by� nižšia ako 535 ton.

Kód KN Názov tovaru
Množstvo (v tonách)

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
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0207 10 11
 
 0207 10 15

Kurence nedelené, čerstvé,
 chladené alebo mrazené

900 990 1 070 1 160 1 250

0207 21 10
0207 10 19
0207 21 90

0207 39 21 Kuracie kúsky 400 440 470 510 550
0207 41 41
0207 39 23
0207 41 51

0207 39 11 Kuracie kúsky bez kostí 500 550 600 640 690
0207 41 10

0207 22 10 Moriak 320 350 380 420 450
0207 62 07
0207 22 90
0207 39 31
0207 39 41
0207 42 10
0207 42 41

0402 10 19 Mlieko v prášku odstredené 850 920 1 020 1 090 1 160
0402 21 19 Mlieko v prášku plnotučné
0402 21 91 Mlieko v prášku plnotučné

0405 00 11 Maslo 350 385 420 460 490
0405 00 19

ex 0406 40 00 Niva 500 550 600 650 700
ex 0406 90 Moravský blok, Primátor, Otava,

 Javor, Údený blok, Kaškaval,
 Akawi, Istanbul, Jadel, Hermelín,
 Oštiepok, Koliba, Inovec

0407 00 Vtáčie vajcia v škrupinách 1 780 1 950 2 100 2 270 2 430

0408 11 10 Vaječné žĺtky sušené6) 100 110 120 130 140
0408 19 11 Vaječné žĺtky tekuté6)
0408 19 19 Vaječné žĺtky zmrazené6)

0408 91 10 Žĺtky sušené, ostatné7) 700 765 850 910 980
0408 99 10 Iné ako sušené7)

1003 00 20 Sladovnícky jačmeň 10 000 10 800 11 700 12 600 13 600

1101 00 00 Pšeničná múka 10 000 11 000 11 750 12 750 13 500

1107 10 99 Slad nepražený, iný než pšeničný 10 000 10 900 11 800 12700  13 600

1602 41 10 Stehná a ich časti z domácich
 ošípaných upravované/lisované

150 165 180 195 210

1602 42 10 Pliecka a ich časti z domácich
 ošípaných upravované/lisované

1602 49 Ostatné z domácich ošípaných

1210 Chme¾            (množstvo) 500 550 580 630 680
                (clo v %) 7,2 5,4 3,6 3,6 3,6

Kód KN Názov tovaru
Množstvo (v tonách)

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

6) Ekvivalent čerstvých vaječných žĺtkov: 1 kg sušených žĺtkov = 2,12 kg čerstvých žĺtkov.
7) Ekvivalent čerstvých vajec: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg čerstvých vajec.
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Príloha XIII
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 41)
Množstvá dovážané pod položkami KN (kombinovanej nomenklatúry), uvedené v tejto prílohe s
výnimkou položiek 0104 a 0204 budú podliehať zníženým vyrovnávacím sadzbám a clám o 20 %
od 1. marca 1992 o 40 % od 1. januára 1993 a o 60 % od 1. júla 1993.
Množstvá v tonách stanovené na 3. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1993 do 30. júna 1994.
Množstvá dovezené pred 1. júlom 1993 prevyšujúce 50 % množstva stanoveného na 2. rok sa
odpočítajú z množstva stanoveného na 3. rok.
Množstvá v tonách stanovené na 4. rok sa budú uplatňovať od 1. júla 1994 do 30. júna 1995 a na
5. rok od 1. júla 1995 do 30. júna 1996.

Kód KN Názov tovaru Množstvo (v tonách)
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

0201 Hovädzie mäso čerstvé, chladené 1 000 1 080 1 170 1 250 1 330
0202 alebo mrazené4)          
0104 10 30 Živé ovce a kozy2)          
0104 10 80   670 920 1 170 1 420 1 670
0104 20 10            
0104 20 90            
0204 Baranie alebo kozie mäso5) 670 920 1 170 1 420 1 670
0103 92 19 Živé svine domáce          
0203 11 10 Bravčové mäso z domácich 1 560 1 700 1 870 2 000 2 130
  ošípaných          
0203 21 10            
0203 12            
0203 22            
0203 19 55 3)          
0203 29 55 3)          
0203 19 11            
0203 19 13            
0203 19 15            
0203 19 59            
0203 29 11            
0203 29 13            
0203 29 15            
0203 29 59            
0207 10 11 Kurence nedelené, čerstvé, 900 990 1 070 1 160 1 250
  chladené alebo mrazené          
0207 10 15            
0207 21 10            
0207 10 19            
0207 21 90            
0207 39 21 Kuracie kúsky 400 440 470 510 550
0207 41 41            
0207 39 23            
0207 41 51            
0207 39 11 Kuracie kúsky bez kostí 500 550 600 640 690
0207 41 10            
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0207 22 10 Moriak 320 350 380 420 450
0207 62 07            
0207 22 90            
0207 39 31            
0207 39 41            
0207 42 10            
0207 42 41            
0402 10 19 Mlieko v prášku odstredené 850 920 1 020 1 090 1 160
0402 21 19 Mlieko v prášku plnotučné          
0402 21 91 Mlieko v prášku plnotučné          
0405 00 11 Maslo 350 385 420 460 490
0405 00 19            
ex 0406 40 00 Niva 500 550 600 650 700
ex 0406 90 Moravský blok, Primátor, Otava,          
  Javor, Údený blok, Kaškaval,          
  Akawi, Istanbul, Jadel, Hermelín,          
  Oštiepok, Koliba, Inovec          
0407 00 Vtáčie vajcia v škrupinách 1 780 1 950 2 100 2 270 2 430
0408 11 10 Vaječné žĺtky sušené6) 100 110 120 130 140
0408 19 11 Vaječné žĺtky tekuté6)          
0408 19 19 Vaječné žĺtky zmrazené6)          
0408 91 10 Žĺtky sušené, ostatné7) 700 765 850 910 980
0408 99 10 Iné ako sušené7)          
1003 00 20 Sladovnícky jačmeň 10 000 10 800 11 700 12 600 13 600
1101 00 00 Pšeničná múka 10 000 11 000 11 750 12 750 13 500
1107 10 99 Slad nepražený, iný než pšeničný 10 000 10 900 11 800 12 700 13 600
1602 41 10 Stehná a ich časti z domácich 150 165 180 195 210
  ošípaných upravované /lisované          
1602 42 10 Pliecka a ich časti z domácich          
  ošípaných upravované /lisované          
1602 49 Ostatné z domácich ošípaných          
1210 Chmeľ (množstvo) 500 550 580 630 680
  (clo v %) 7,2 5,4 3,6 3,6 3,6
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 21 ods. 41)

Dovozy týchto výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa zvýhodnia takto:

0203 19 55 Bravčové mäso  b. o.* 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15
0203 29 55 b. o. 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15

ex 0402 Sušené mlieko2)

0403 10 02 Jogurty b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 04 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 06 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 12 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 14 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 16 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 22 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 24 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 26 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 32 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 34 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 10 36 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5 b. o.  5
0403 90 11 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 13 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 19 b. o. 15 b. o. 15 15b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 31 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 33 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 39 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 51 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 53 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 59 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 61 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 63 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
0403 90 69 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 25 b. o. 15 b. o. 15

0405 00 Maslo 100 30 115 26 260 22,5 145 18,8 160 15

040610 Čerstvé syry  9  8  7  6  5
0406 20 Strúhané alebo práškové 500  9 575  8 650  7 725  6 800  5
0406 30 39 Tavené syry  9  8  7  6  5
0406 40 00 Plesňové syry  9  8  7  6  5
0406 90 23 Eidam  9  8  7  6  5
0406 90 31 Feta z ovčieho mlieka  9  8  7  6  5
0406 90 33 Feta, ostatné  9  8  7  6  5
0406 90 35 Kefalo-Tyri  9  8  7  6  5
0406 90 63 Fiore sardo, Pecorino  9  8  7  6  5

Príloha XIV

* b. o. = bez obmedzenia
1) Neh¾adiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len indikatívny charakter. Preferenčný režim

v kontexte tejto prílohy sa bude určova� na základe kódov kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN,
preferenčný režim sa bude určova� na základe kódu použitia KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Bude sa revidova� v r. 1993.

Kód KN Názov tovaru

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

Množ-
stvo
(t)

Clo

(%)

Množ-
stvo
(t)

Clo

(%)

Množ-
stvo
(t)

Clo

(%)

Množ-
stvo
(t)

Clo

(%)

Množ-
stvo
(t)

Clo

(%)
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0406 90 73 Provolone  9  8  7  6  5
0406 90 75 Asiago atï.  9  8  7  6  5
0406 90 77 Dambo atï.  9  8  7  6  5
0406 90 81 Cantal atï.  9  8  7  6  5
0406 90 85 Kefalograviera, Kasseri  9  8  7  6  5

ex 0406 90 89 Brie, Camembert  9  8  7  6  5

0408 11 Žĺtky vtáčích vajec sušené b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0408 91 Vtáčie vajcia sušené b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0504 00 00 Črevá, mechúre atï. b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

0602 20 Stromy, zákrsky a kríky b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
0602 30 Rododendrony a azalky b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
0602 40 Ružové kríky b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
0602 91 00 Podhubie b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
0603 10 11 Ruže b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 13 Klince b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 21 Gladioly b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 25 Chryzantémy b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
0603 10 29 Ostatné b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0701 10 00 Sadbové zemiaky b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2

0701 90 Zemiaky ostatné2)
ex 0702 00 Čerstvé paradajky2)

0704 10 10 Karfiol3) b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o.  9 b. o.  7,5
0704 10 90 Brokolica3)
0704 90 10 Biela a červená kapusta3) b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o.  9 b. o.  7,5
0704 90 90 Ostatné b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o.  9,8 b. o.  8,4 b. o.  7
0705 11 10 Hlávkový šalát3) b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o.  9,8 b. o.  8,4 b. o.  7
0708 90 00 Strukoviny3) b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o.  9,8 b. o.  8,4 b. o.  7
0709 20 00 Šparg¾a b. o.  6 b. o.  6 b. o.  6 b. o.  6 b. o.  6

0709 51 90 Huby, ostatné3) b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0709 60 10 Sladká paprika3) b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0709 60 99 Ostatné b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0709 90 10 0statná šalátová zelenina

 (okrem hlávkového šalátu
 a čakanky)3)

b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o.  9,8 b. o.  8,4 b. o.  7

0710 21 00 Zmrazený hrach3) b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0710 90 00 Zeleninová zmes zmrazená b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2

0802 11 90 Mandle nevylúpané, ostatné b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0802 12 Mandle vylúpané b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0802 22 00 Lieskové orechy vylúpané b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0802 40 00 Jedlé gaštany b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0802 90 50 Píniové oriešky b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0804 20 Figy b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0804 40 Avokádo b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0805 10 Pomaranče b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0805 20 Mandarínky atï. b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0805 30 10 Citróny (Citrus limon) b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0806 10 15 Stolové hrozno a ostatné3) b. o. 20 b. o. 17,5 b. o. 15 b. o. 12,5 b. o. 10
0806 20 Sušené hrozno b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

3) Clo sa uplatňuje na produkt počas sezóny.

Kód KN Názov tovaru

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
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0807 10 10 Vodové melóny b. o.  9,9 b. o. 8,8 b. o.  7,7 b. o.  6,6 b. o.  5,5
0808 10 10 Jablká na mušt,

 vo¾ne uložené
b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10

0808 10 31 Golden Delicius3) b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10
0808 10 33 Granny Smith b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10
0808 10 39 Ostatné
0809 10 00 Marhule3) b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0809 20 40 Čerešne, ostatné3) b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0809 30 Broskyne b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0809 40 11 Slivky3) b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
0810 90 Ostatné čerstvé ovocie b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0813 Sušené ovocie a ostatné b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
0814 00 00 Šupky (kôra) citrusových

 plodov atï.
b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

0904 20 Plody Capsicum b. o.  8,1 b. o.  7,2 b. o.  6,3 b. o.  5,4 b. o.  4,5

1001 10 00 Pšenica tvrdá b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1005 10 Kukurica na siatie b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3

1005 90 00 Kukurica ostatná 500 10 550  8,75 600  7,5 650  6,25 700  5

1006 30 Ryža b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

1202 10 Nelúpané oriešky arašidové b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1202 20 00 Lúpané oriešky arašidové b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
1207 50 Horčicové semienka b. o.  7 b. o.  7 b. o.  7 b. o.  7 b. o.  7
1211 90 Ostatné rastliny b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1212 10 99 Semená svätojánskeho

 chleba
b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

1507 10 90 Surový sójový olej, ostatné b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1507 90 90 Ostatné okrem surového

 sójového oleja
b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

1508 10 90 Arašidový surový olej b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1509 10 Olivový olej panenský b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1509 90 00 Olivový olej ostatný b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
1512 11 91 Slnečnicový olej zo semien b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
1512 19 91 Slnečnicový olej ostatný b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2 b. o.  2
1513 11 Kokosový olej2) surový
1513 19 Ostatné2)
1515 11 00 ¼anový olej surový2)
1515 90 Ostatné tuhé rastlinné

 tuky a oleje2)
1516 10 Živočíšne tuky a oleje2)
1516 20 Rastlinné tuky a oleje2)

1601 00 91 Suché salámy alebo tepelne
 neupravené

18 16 14 12 10

1601 00 99 Ostatné salámy tepelne
 upravené

18 16 14 12 10

ex 1602 20 90 Paštéta s rôznou
 hmotnos�ou

18 16 14 12 10

1602 41 10 Stehná a ich časti
 z domácich ošípaných

110 18 126 16 147 14 163 12 180 10
1602 42 10 Pliecko a jeho časti

 z domácich ošípaných
18 16 14 12 10

ex 1602 49 19 Pork luncheon meat 18 16 14 12 10

Kód KN Názov tovaru

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
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1602 49 30 Ostatné bravčové výrobky
 vrátane zmesí

27 24 21 18 15

1602 50 Tepelne upravené
 a konzervované
 hovädzie mäso

27 24 21 18 15

2002 10 Paradajky upravené
 alebo konzervované

b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o.  9

2002 90 Paradajky upravené alebo
 konzervované, ostatné

b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o.  9

2005 60 Šparg¾a b. o.  8 b. o.  8 b. o.  8 b. o.  8 b. o.  8
2005 70 00 Olivy b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2005 90 50 Artičoky b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2005 90 90 Ostatné b. o. 19,8 b. o. 17,6 b. o. 15,4 b. o. 13,2 b. o. 11
2008 30 Citrusové plody b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2008 50 Marhule b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
2008 70 Broskyne b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5
2008 92 Ovocné zmesi b. o.  9 b. o.  8 b. o.  7 b. o.  6 b. o.  5

2009 11 Pomarančová š�ava
 zmrazená

b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

2009 19 Pomarančová š�ava ostatná b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2009 20 Grapefruitová š�ava b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2009 30 Ovocná š�ava

 z jednotlivých plodov
b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

2009 60 Hroznová š�ava b. o.  4,5 b. o.  4 b. o.  3,5 b. o.  3 b. o.  2,5
2009 70 Jablčná š�ava b. o. 18 b. o. 16 b. o. 14 b. o. 12 b. o. 10

2303 10 Škrobárske a podobné
 zvyšky

b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

2304 00 00 Výlisky z výroby
 sójového oleja

b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0

2307 00 Vínový kal b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0 b. o.  0
2309 90 Prípravky používané 

 na výživu zvierat
b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3 b. o.  3

2401 Nespracovaný tabak 1 000  4 1 000  4 1 000  4 1 000  4 1 000  4

Kód KN Názov tovaru
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Príloha XIV
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 ods. 41)
Dovozy týchto výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa zvýhodnia
takto:

Kód
KN

Názov
tovaru

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Množstv
o
(t)

Clo
(%)

Množstv
o
(t)

Clo
(%)

Množstv
o
(t)

Clo
(%)

Množstv
o
(t)

Clo
(%)

Množstv
o
(t)

Cl
o
(%)

0203
19 55

Bravčové
mäso

b. o.*) 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15

0203
29 55

  b. o. 27 b. o. 24 b. o. 21 b. o. 18 b. o. 15

ex
0402

Sušené
mlieko2)

                   

0403
10 02

Jogurty b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 04

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 06

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 12

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 14

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 16

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 22

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 24

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 26

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 32

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 34

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
10 36

  b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5 b. o. 5

0403
90 11

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 13

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 19

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 31

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 33

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 39

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15
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0403
90 51

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 53

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 59

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 61

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 63

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15 b. o. 15

0403
90 69

  b. o. 15 b. o. 15 b. o. 25 b. o. 15 b. o. 15

0405
00

Maslo 100 30 115 26 260 22,5 145 18,8 160 15

04061
0

Čerstvé syry   9   8   7   6   5

0406
20

Strúhané
alebo
práškové

500 9 575 8 650 7 725 6 800 5

0406
30 39

Tavené syry   9   8   7   6   5

0406
40 00

Plesňové
syry

  9   8   7   6   5

0406
90 23

Eidam   9   8   7   6   5

0406
90 31

Feta z
ovčieho
mlieka

  9   8   7   6   5

0406
90 33

Feta,
ostatné

  9   8   7   6   5

0406
90 35

Kefalo-Tyri   9   8   7   6   5

0406
90 63

Fiore sardo,
Pecorino

  9   8   7   6   5

0406
90 73

Provolone   9   8   7   6   5

0406
90 75

Asiago atď.   9   8   7   6   5

0406
90 77

Dambo atď.   9   8   7   6   5

0406
90 81

Cantal atď.   9   8   7   6   5

0406
90 85

Kefalogravie
ra, Kasseri

  9   8   7    6 5

ex
0406
90 89

Brie,
Camembert

  9   8   7   6   5

0408
11

Žĺtky
vtáčích vajec
sušené

b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0408
91

Vtáčie vajcia
sušené

b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17
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0504
00 00

Črevá,
mechúre
atď.

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0602
20

Stromy,
zákrsky a
kríky

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0602
30

Rododendro
ny a azalky

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0602
40

Ružové
kríky

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0602
91 00

Podhubie b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0603
10 11

Ruže b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0603
10 13

mince b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0603
10 21

Gladioly b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0603
10 25

Chryzantém
y

b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0603
10 29

Ostatné b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17 b. o. 17

0701
10 00

Saďbové
zemiaky

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0701
90

Zemiaky
ostatné2)

                   

ex
0702
00

Čerstvé
paradajky2)

                   

0704
10 10

Karfiol3) b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o. 9 b. o. 7,5

0704
10 90

Brokolica3)                    

0704
90 10

Biela a
červená
kapusta3)

b. o. 13,5 b. o. 12 b. o. 10,5 b. o. 9 b. o. 7,5

0704
90 90

Ostatné b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7

0705
11 10

Hlávkový
šalát3)

b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7

0708
90 00

Strukoviny3) b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7

0709
20 00

Špargľa b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6 b. o. 6

0709
51 90

Huby,
ostatné3)

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0709
60 10

Sladká
paprika3)

b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0709
60 99

Ostatné b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5
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0709
90 10

Ostatná
šalátová
zelenina

b. o. 12,6 b. o. 11,2 b. o. 9,8 b. o. 8,4 b. o. 7

  (okrem
hlávkového
šalátu

                   

  a čakanky)3)                    
0710
21 00

Zmrazený
hrach3)

b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0710
90 00

Zeleninová
zmes
zmrazená

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

0802
11 90

Mandle
nevylúpané,
ostatné

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0802
12

Mandle
vylúpané

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0802
22 00

Lieskové
orechy
vylúpané

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0802
40 00

Jedlé
gaštany

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0802
90 50

Píniové
oriešky

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0804
20

Figy b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0804
40

Avokádo b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0805
10

Pomaranče b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0805
20

Mandarínky
atď.

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0805
30 10

Citróny
(Citrus
limon)

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0806
10 15

Stolové
hrozno a
ostatné3)

b. o. 20 b. o. 17,5 b. o. 15 b. o. 12,5 b. o. 10

0806
20

Sušené
hrozno

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0807
10 10

Vodové
melóny

b. o. 9,9 b. o. 8,8 b. o. 7,7 b. o. 6,6 b. o. 5,5

0808
10 10

Jablká na
mušt,

b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10

  voľne
uložené

                   

0808
10 31

Golden
Delicius3)

b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10

0808
10 33

Granny
Smith

b. o. 15 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10 b. o. 10

0808
10 39

Ostatné                    
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0809
10 00

Marhule3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0809
20 40

Čerešne,
ostatné3)

b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0809
30

Broskyne b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0809
40 11

Slivky3) b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

0810
90

Ostatné
čerstvé
ovocie

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0813 Sušené
ovocie a
ostatné

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

0814
00 00

Šupky (kôra)
citrusových

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  plodov atď.                    
0904
20

Plody
Capslcum

b. o. 8,1 b. o. 7,2 b. o. 6,3 b. o. 5,4 b. o. 4,5

1001
10 00

Pšenica
tvrdá

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1005
10

Kukurica na
siatie

b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3

1005
90 00

Kukurica
ostatná

500 10 550 8,75 600 7,5 650 6,25 700 5

1006
30

Ryža b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1202
10

Nelúpané
oriešky
arašidové

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1202
20 00

Lúpané
oriešky
arašidové

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

1207
50

Horčicové
semienka

b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7 b. o. 7

1211
90

Ostatné
rastliny

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1212
10 99

Semená
svätojánske
ho

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  chleba                    
1507
10 90

Surový
sójový olej,
ostatné

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1507
90 90

Ostatné
okrem
surového

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  sójového
oleja

                   

1508
10 90

Arašidový
surový olej

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0
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1509
10

Olivový olej
panenský

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1509
90 00

Olivový olej
ostatný

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

1512
11 91

Slnečnicový
olej zo
semien

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

1512
19 91

Slnečnicový
olej ostatný

b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2 b. o. 2

1513
11

Kokosový
olej2) surový

                   

1513
19

Ostatné2)                    

1515
11 00

Ľanový olej
surový2)

                   

1515
90

Ostatné
tuhé
rastlinné

                   

  tuky a oleje2)                    
1516
10

Živočíšne
tuky a oleje2)

                   

1516
20

Rastlinné
tuky a oleje2)

                   

1601
00 91

Suché
salámy
alebo
tepelne

  18   16   14   12   10

  neupravené                    
1601
00 99

Ostatné
salámy
tepelne

  18   16   14   12   10

  upravené                    
ex
1602
20 90

Paštéta s
rôznou

  18   16   14   12   10

  hmotnosťou                    
1602
41 10

Stehná a ich
časti

                   

  z domácich
ošípaných

                   

    110 18 126 16 147 14 163 12 180 10
1602
42 10

Pliecko a
jeho časti

  18   16   14   12   10

  z domácich
ošípaných

                   

ex
1602
49 19

Pork
luncheon
meat

  18   16   14   12   10

1602
49 30

Ostatné
bravčové
výrobky

  27   24   21   18   15
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  vrátane
zmesí

                   

1602
50

Tepelne
upravené

  27   24   21   18   15

  a
konzervovan
é

                   

  hovädzie
mäso

                   

2002
10

Paradajky
upravené

b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o. 9

  alebo
konzervovan
é

                   

2002
90

Paradajky
upravené
alebo

b. o. 16,2 b. o. 14,4 b. o. 12,6 b. o. 10,8 b. o. 9

  konzervovan
é, ostatné

                   

2005
60

Špargľa b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8 b. o. 8

2005
70 00

Olivy b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2005
90 50

Artičoky b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2005
90 90

Ostatné b. o. 19,8 b. o. 17,6 b. o. 15,4 b. o. 13,2 b. o. 11

2008
30

Citrusové
plody

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2008
50

Marhule b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

2008
70

Broskyne b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

2008
92

Ovocné
zmesi

b. o. 9 b. o. 8 b. o. 7 b. o. 6 b. o. 5

2009
11

Pomarančov
á šťava

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  zmrazená                    
2009
19

Pomarančov
á šťava
ostatná

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2009
20

Grapefruitov
á šťava

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2009
30

Ovocná
šťava

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  z
jednotlivých
plodov

                   

2009
60

Hroznová
šťava

b. o. 4,5 b. o. 4 b. o. 3,5 b. o. 3 b. o. 2,5

2009
70

Jablčná
šťava

b. o. 18 b. o. 16 b. o. 14 b. o. 12 b. o. 10
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2303
10

Škrobárske
a podobné

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  zvyšky                    
2304
00 00

Výlisky z
výroby

b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

  sójového
oleja

                   

2307
00

Vínový kal b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0 b. o. 0

2309
90

Prípravky
používané

b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3 b. o. 3

  na výživu
zvierat

                   

2401 Nespracova
ný tabak

1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4 1 000 4
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Morský a sladkovodný výlov, na ktorý sa vz�ahuje článok 24

0301 99 19 Ostatné živé sladkovodné ryby bez cla
0302 70 00 Čerstvé alebo chladené pečene alebo ikry bez cla

Príloha XV

Kód KN Názov výrobku Clo v %
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Príloha XV
Morský a sladkovodný výlov, na ktorý sa vzťahuje článok 24

Kód KN Názov výrobku Clo v %
0301 99 19 Ostatné živé sladkovodné ryby bez cla
0302 70 00 Čerstvé alebo chladené pečene alebo ikry bez cla
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ETABLOVANIE:

FINANČNÉ SLUŽBY (oddiel IV kapitola II)

Definície

Finančná služba je akáko¾vek služba finančnej povahy, ktorú poskytuje dodávate¾ finančnej služby danej
zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto aktivity:
A. všetky služby týkajúce sa poistenia a spojené s poistením,

1. priame poistenie (vrátane pripoistenia),
  i) poistenie osôb,
 ii) poistenie majetku,

2. zaistenie a opätovné postúpenie,
3. sprostredkúvanie poistenia, napr. maklérstvo a sprostredkovate¾ské služby,
4. pomocné služby pri poistení, napr. poradenské služby, aktuariál (poistná matematika), zhodnotenie rizík

a služby spojené s likvidáciou škôd,
B. bankovníctvo a iné finančné služby (s výnimkou poistenia),

 1. príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti,
 2. pôžičky všetkých druhov vrátane inter alia, spotrebných úverov, hypotečných úverov, faktoringu a financo-

vania obchodných transakcií,
 3. finančný leasing,
 4. všetky služby týkajúce sa platobných a peňažných prevodov vrátane úverových poplatkov a kreditných

kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek,
 5. záruky a záväzky,
 6. obchodovanie na vlastný účet zákazníkov buï na burze, alebo v obchode s cennými papiermi, alebo iným

spôsobom, a to s
a) nástrojmi peňažného trhu (šekmi, zmenkami, vkladovými certifikátmi atï.),
b) devízovými hodnotami,
c) derivátnymi produktmi vrátane nelimitovaných termínových obchodov, no neobmedzujúc sa iba na ne,
d) nástrojmi devízových výmenných kurzov a úrokovej sadzby vrátane takých produktov ako swapy,

termínové úrokové dohody a pod.,
e) prevodite¾nými cennými papiermi,
f) inými prevodite¾nými cennými papiermi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov,

 7. účas� vo všetkých druhoch emisií cenných papierov vrátane ich upisovania a umiestňovania ako
sprostredkovate¾ (buï verejne, alebo súkromne) a poskytovanie služieb spojených s týmito emisiami,

 8. maklérstvo s peniazmi,
 9. riadenie aktív, napr. riadenie hotovosti alebo portfólia, všetky druhy riadenia kolektívnych investícií,

riadenie penzijných fondov, depozitné úschovné a poručnícke služby,
10. zúčtovanie a clearingové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, derivátne produkty

a ostatné prevodite¾né cenné papiere,
11. poradenské sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky aktivity uvedené v bodoch 1—10

vrátane úverových referencií a analýz, prieskum a poradenstvo v oblasti investovania a portfólia, akvizičné
poradenstvo a poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie a stratégie spoločností,

12.  zabezpečovanie a transfer finančných informácií a systémov automatického spracovania finančných údajov
a príslušného programového vybavenia dodávate¾mi iných finančných služieb.

Z finančných služieb sa vylučujú aktivity
a) vykonávané centrálnymi bankami alebo inými štátnymi inštitúciami, ktorých cie¾om je menová a devízová

politika,
b) centrálnych bánk, vládnych agentúr (špecializovaných organizácií) alebo útvarov, alebo štátnych inštitúcií, na

účet alebo so zárukou vlády s výnimkou tých, ktoré môžu vykonáva� dodávatelia finančných služieb v konku-
rencii s týmito štátnymi subjektmi,

c) tvoriace súčas� zákonom stanoveného systému sociálneho zabezpečenia alebo verejného dôchodkového za-
bezpečenia okrem aktivít, ktoré môžu realizova� dodávatelia finančných služieb v konkurencii s verejnými
osobami alebo súkromnými inštitúciami.

Príloha XVIa
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Príloha XVIa
ETABLOVANIE:
FINANČNÉ SLUŽBY (oddiel IV kapitola II)
Definície
Finančná služba je akákoľvek služba finančnej povahy, ktorú poskytuje dodávateľ finančnej služby
danej zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto aktivity:
A. všetky služby týkajúce sa poistenia a spojené s poistením,
1. priame poistenie (vrátane pripoistenia),
i) poistenie osôb,
ii) poistenie majetku,
2. zaistenie a opätovné postúpenie,
3. sprostredkúvanie poistenia, napr. maklérstvo a sprostredkovateľské služby,
4. pomocné služby pri poistení, napr. poradenské služby, aktuariál (poistná matematika),
zhodnotenie rizík a služby spojené s likvidáciou škôd,
B. bankovníctvo a iné finančné služby (s výnimkou poistenia),
1. príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti,
2. pôžičky všetkých druhov vrátane inter alia, spotrebných úverov, hypotečných úverov, faktoringu
a financovania obchodných transakcií,
3. finančný leasing,
4. všetky služby týkajúce sa platobných a peňažných prevodov vrátane úverových poplatkov a
kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek,
5. záruky a záväzky,
6. obchodovanie na vlastný účet zákazníkov buď na burze, alebo v obchode s cennými papiermi,
alebo iným spôsobom, a to s
a) nástrojmi peňažného trhu (šekmi, zmenkami, vkladovými certifikátmi atď.),
b) devízovými hodnotami,
c) derivátnymi produktmi vrátane nelimitovaných termínových obchodov, no neobmedzujúc sa iba
na ne,
d) nástrojmi devízových výmenných kurzov a úrokovej sadzby vrátane takých produktov ako
swapy, termínové úrokové dohody a pod.,
e) prevoditeľnými cennými papiermi,
f) inými prevoditeľnými cennými papiermi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov,
7. účasť vo všetkých druhoch emisií cenných papierov vrátane ich upisovania a umiestňovania ako
sprostredkovateľ (buď verejne, alebo súkromne) a poskytovanie služieb spojených s týmito
emisiami,
8. maklérstvo s peniazmi,
9. riadenie aktív, napr. riadenie hotovosti alebo portfólia, všetky druhy riadenia kolektívnych
investícií, riadenie penzijných fondov, depozitné úschovné a poručnícke služby,
10. zúčtovanie a clearingové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, derivátne
produkty a ostatné prevoditeľné cenné papiere,
11. poradenské sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky aktivity uvedené v
bodoch 1–10 vrátane úverových referencií a analýz, prieskum a poradenstvo v oblasti investovania
a portfólia, akvizičné poradenstvo a poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie a stratégie
spoločností,
12. zabezpečovanie a transfer finančných informácií a systémov automatického spracovania
finančných údajov a príslušného programového vybavenia dodávateľmi iných finančných služieb.
Z finančných služieb sa vylučujú aktivity
a) vykonávané centrálnymi bankami alebo inými štátnymi inštitúciami, ktorých cieľom je menová a
devízová politika,
b) centrálnych bánk, vládnych agentúr (špecializovaných organizácií) alebo útvarov, alebo štátnych
inštitúcií, na účet alebo so zárukou vlády s výnimkou tých, ktoré môžu vykonávať dodávatelia
finančných služieb v konkurencii s týmito štátnymi subjektmi,
c) tvoriace súčasť zákonom stanoveného systému sociálneho zabezpečenia alebo verejného
dôchodkového zabezpečenia okrem aktivít, ktoré môžu realizovať dodávatelia finančných služieb v
konkurencii s verejnými osobami alebo súkromnými inštitúciami.
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ETABLOVANIE:

ODVETVIA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KONIEC PRECHODNÉHO OBDOBIA
 (článok 45 ods. 1 (i) a ods. 5 a článok 51 (i)

— výroba zbraní a obranných zariadení,
— výroba ocele,
— nadobúdanie aktív v privatizačnom procese vlastnených štátom,
— vlastníctvo, využitie, predaj a prenájom nehnute¾ného majetku,
— obchodná a sprostredkovate¾ská činnos� súvisiaca s nehnute¾ným majetkom a prírodnými zdrojmi.

Príloha XVIb
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Príloha XVIb
ETABLOVANIE:
ODVETVIA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KONIEC PRECHODNÉHO OBDOBIA (článok 45 ods. 1 (i) a
ods. 5 a článok 51 (i)
– výroba zbraní a obranných zariadení,
– výroba ocele,
– nadobúdanie aktív v privatizačnom procese vlastnených štátom,
– vlastníctvo, využitie, predaj a prenájom nehnuteľného majetku,
– obchodná a sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s nehnuteľným majetkom a prírodnými
zdrojmi.
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ETABLOVANIE:

VYLÚČENÉ SEKTORY (článok 45 ods. 5 a 6)

— získavanie a predaj prírodných zdrojov,
— získavanie a predaj po¾nohospodárskej pôdy a lesov,
— kultúrne a historické pamiatky a budovy.

Príloha XVIc
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Príloha XVIc
ETABLOVANIE:
VYLÚČENÉ SEKTORY (článok 45 ods. 5 a 6)
– získavanie a predaj prírodných zdrojov,
– získavanie a predaj poľnohospodárskej pôdy a lesov,
– kultúrne a historické pamiatky a budovy.
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1. Článok 67 ods. 2 sa týka nasledujúceho multilaterálneho dohovoru: Protokolu k Madridskej dohode o Medzi-
národnej registrácii ochranných známok (Madrid 1989).

2. Asociačný výbor môže rozhodnú�, že článok 67 ods. 2 sa bude uplatňova� aj vo vz�ahu k ïalším multilaterálnym
dohovorom.

3. Zmluvné strany potvrdzujú dôležitos� záväzkov, ktoré vyplývajú z nasledujúcich multilaterálnych dohovorov:
— Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Paríž 1971),
— Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organi-

zácií (Rím 1961),
— Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholm 1967 v znení úprav z r. 1979),
— Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Štokholm 1967 v  znení

úprav z r. 1979),
— Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977 v znení

úprav z r. 1979),
— Budapeštianska dohoda o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového

riadenia (1977 v znení úprav z r. 1980),
— Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970 v znení úprav z roku 1979 a novelizovaná v roku 1984). 

4. Na účely ustanovení odseku 3 tejto prílohy a článku 76 ods. 1 vz�ahujúcich sa na duševné vlastníctvo zmluvnými
stranami sú Slovenská republika, Európske hospodárske spoločenstvo a jeho členské štáty, ak je každá z týchto
strán patrične kompetentná vo veciach týkajúcich sa priemyselného, duševného a obchodného vlastníctva, na
ktoré sa vz�ahujú tieto dohovory alebo článok 76 ods. 1.

5. Ustanovenia tejto prílohy a ustanovenia článku 76 ods. 1 vz�ahujúce sa na duševné vlastníctvo neobmedzujú
kompetencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva a jeho členských štátov vo veciach priemyselného,
duševného a obchodného vlastníctva. 

Príloha XVII
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Príloha XVII
1. Článok 67 ods. 2 sa týka nasledujúceho multilaterálneho dohovoru: Protokolu k Madridskej
dohode o Medzinárodnej registrácii ochranných známok (Madrid 1989).
2. Asociačný výbor môže rozhodnúť, že článok 67 ods. 2 sa bude uplatňovať aj vo vzťahu k ďalším
multilaterálnym dohovorom.
3. Zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť záväzkov, ktoré vyplývajú z nasledujúcich
multilaterálnych dohovorov:
– Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Paríž 1971),
– Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a
rozhlasových organizácií (Rím 1961),
– Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholm 1967 v znení úprav z r.
1979),
– Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Štokholm
1967 v znení úprav z r. 1979),
– Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva
1977 v znení úprav z r. 1979),
– Budapeštianska dohoda o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely
patentového riadenia (1977 v znení úprav z r. 1980),
– Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970 v znení úprav z roku 1979 a novelizovaná v
roku 1984).
4. Na účely ustanovení odseku 3 tejto prílohy a článku 76 ods. 1 vzťahujúcich sa na duševné
vlastníctvo zmluvnými stranami sú Slovenská republika, Európske hospodárske spoločenstvo a
jeho členské štáty, ak je každá z týchto strán patrične kompetentná vo veciach týkajúcich sa
priemyselného, duševného a obchodného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú tieto dohovory alebo
článku 76 ods. 1.
5. Ustanovenia tejto prílohy a ustanovenia článku 76 ods. 1 vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo
neobmedzujú kompetencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva a jeho členských štátov vo
veciach priemyselného, duševného a obchodného vlastníctva.
PROTOKOLY
PROTOKOL Č. 1
O TEXTILNÝCH A ODEVNÝCH VÝROBKOCH
PROTOKOL Č. 2
O VÝROBKOCH UVEDENÝCH V ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A
OCELE
PROTOKOL Č. 3
O OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM
(SPOLOČENSTVO) SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI NEZAHRNUTÝMI
DO PRÍLOHY II ZMLUVY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM SPOLOČENSTVE
PROTOKOL Č. 4
TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE KONCEPCIE „VÝROBKOV S PÔVODOM“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ
SPOLUPRÁCE
PROTOKOL Č. 5
O OSOBITNÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA OBCHODU MEDZI SLOVENSKOU
REPUBLIKOU A ŠPANIELSKOM A PORTUGALSKOM
PROTOKOL Č. 6
O VZÁJOMNEJ POMOCI V OTÁZKACH COLNÍCTVA
PROTOKOL Č. 7
O OBCHODNÝCH VÝHODÁCH S ROČNÝMI LIMITMI
PROTOKOL Č. 8
O NÁSTUPNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S VÝMENOU LISTOV MEDZI
EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM (SPOLOČENSTVO) A ČESKOU A
SLOVENSKOU FEDERATÍVNOU REPUBLIKOU TÝKAJÚCICH SA TRANZITU A POZEMNEJ
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
PROTOKOL č. 1
k Európskej dohode (Dohoda) o textilných a odevných výrobkoch
Článok 1
Tento protokol sa vzťahuje na textilné a odevné výrobky (ďalej len „textilné výrobky“), ktoré sa
uvádzajú v prílohe č.1 Doplnkového protokolu k Európskej dohode o obchode s textilnými
výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou
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Republikou parafovaného 17. decembra 1992 a vykonávaného od 1. januára 1993, pokiaľ ide o
kvantitatívne obmedzenia, a na časť XI (kapitoly 50–63) kombinovanej nomenklatúry
Spoločenstva, Colný sadzobník Slovenskej republiky, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa colných
sadzieb.
Článok 2
1. Colné sadzby uplatňované v rámci Spoločenstva na dovozy textilných výrobkov patriacich do
časti XI (kapitoly 50–63) kombinovanej nomenklatúry a majúcich pôvod v Slovenskej republike sa
budú v súlade s Protokolom č. 4 Dohody každoročne rovnomerne znižovať až do ich úplného
zrušenia na konci šesťročného obdobia, ktoré začne plynúť od nadobudnutia platnosti Dohody, a
to takto:
– dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa clo zníži na päť sedmín základnej sadzby,
– na začiatku tretieho roka na štyri sedminy základnej sadzby,
– na začiatku štvrtého roka na tri sedminy základnej sadzby,
– na začiatku piateho roka na dve sedminy základnej sadzby,
– na začiatku šiesteho roka sa zrušia zostávajúce colné sadzby.
2. Colné sadzby uplatňované pri priamych dovozoch textilných výrobkov do Slovenskej republiky
patriacich do časti XI (kapitoly 50–63) Colného sadzobníka Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod
v Spoločenstve, sa budú v súlade s Protokolom č. 4 Dohody postupne znižovať, ako sa uvádza v
článku 11 Dohody.
3. Colné sadzby uplatňované pri spätných dovozoch do Spoločenstva textilných výrobkov
patriacich do kategórií uvedených v prílohe nariadenia Rady (EHS) č. 636/82 po spracovaní,
vyrobení alebo opracovaní v Slovenskej republike sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti tejto
Dohody.
4. Ustanovenia článkov 12 a 13 Dohody sa budú vzťahovať na obchod s textilnými výrobkami
medzi zmluvnými stranami.
Článok 3
Od 1. januára 1993 bude kvantitatívne obmedzenia a iné otázky súvisiace s vývozom textilných
výrobkov pôvodných v Slovenskej republike do Spoločenstva a výrobkov pôvodných v Spoločenstve
do Slovenskej republiky upravovať Doplnkový protokol k Európskej dohode o obchode s textilnými
výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou
Republikou parafovaný 17. decembra 1992 a vykonávaný od 1. januára 1993 vrátane najmä
záznamu č. 5 v znení Doplnkového protokolu o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou parafovaného 17. septembra 1993.
Článok 4
Od dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody sa nebudú prijímať nijaké nové kvantitatívne
obmedzenia ani opatrenia s rovnakým účinkom s výnimkou tých, ktoré upravuje táto Dohoda a jej
protokoly.
PROTOKOL č. 2
k Európskej dohode (Dohoda) týkajúci sa výrobkov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)
Článok 1
Tento protokol sa vzťahuje na výrobky uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy o zakladajúcej ESUO v
súlade so Všeobecnými colnými sadzbami*).
KAPITOLA I
Oceliarske výrobky ESUO
Článok 21)
Dovozné clá uplatňované v Spoločenstve na oceliarske výrobky ESUO, ktoré majú pôvod v
Slovenskej republike, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho časového rozvrhu:
1. každé clo sa zníži na 80 % základného cla dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody,
2. ďalšie zníženia na 60 %, 40 %, 20 % a 0 % základného cla sa uskutočnia v uvedenom poradí
vždy začiatkom druhého, tretieho, štvrtého a piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.
Článok 3
Dovozné clá používané v Slovenskej republike na oceliarske výrobky ESUO, ktoré majú pôvod v
Spoločenstve, sa postupne zrušia podľa nasledujúceho časového rozvrhu:
1. pri výrobkoch uvedených v prílohe I k tomuto protokolu sa clá zrušia od nadobudnutia platnosti
tejto Dohody,
2. pri výrobkoch uvedených v prílohe II k tomuto protokolu sa clá znížia v súlade s článkom 11
ods. 2 tejto Dohody,
3. pri výrobkoch uvedených v prílohe III k tomuto protokolu sa clá znížia v súlade s článkom 11
ods. 3 tejto Dohody.
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Článok 4
1. Kvantitatívne obmedzenia dovozov oceliarskych výrobkov ESUO do Spoločenstva, ktoré majú
pôvod v Slovenskej republike, ako aj opatrenia s rovnakým účinkom sa zrušia od nadobudnutia
platnosti tejto Dohody.
2. Kvantitatívne obmedzenia dovozov oceliarskych výrobkov ESUO do Slovenskej republiky, ktoré
majú pôvod v Spoločenstve, ako aj opatrenia s rovnakým účinkom sa zrušia od nadobudnutia
platnosti tejto Dohody.
KAPITOLA II
Výrobky ESUO z uhlia
Článok 5
Dovozné clá uplatňované v Spoločenstve na výrobky ESUO z uhlia, ktoré majú pôvod v Slovenskej
republike, sa zrušia najneskôr o rok po nadobudnutí platnosti tejto Dohody s výnimkou tých,
ktoré sa týkajú výrobkov a oblastí uvedených v prílohe IV a ktoré sa zrušia najneskôr o štyri roky
po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.
Článok 6
Výrobky z uhlia, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa budú dovážať do Slovenskej republiky bez
cla od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.
Článok 7
1. Kvantitatívne obmedzenia uplatňované v Spoločenstve na výrobky ESUO z uhlia, ktoré majú
pôvod v Slovenskej republike, sa zrušia najneskôr o rok po nadobudnutí platnosti tejto Dohody s
výnimkou tých, ktoré sa týkajú výrobkov a oblastí uvedených v prílohe IV a ktoré sa zrušia
najneskôr o štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.
2. Kvantitatívne obmedzenia uplatňované v Slovenskej republike na dovozy výrobkov z uhlia, ktoré
majú pôvod v Spoločenstve, ako aj opatrenia majúce rovnaký účinok sa zrušia v zmysle článku 11
ods. 5 tejto Dohody.
KAPITOLA III
Všeobecné ustanovenia
Článok 8
1. Nasledujúce praktiky sú nezlučiteľné s náležitým vykonávaním tejto Dohody, keďže môžu mať
negatívny vplyv na obchod medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou:
(I) všetky dohody kooperatívneho alebo koncentrujúceho charakteru medzi podnikmi, rozhodnutia
združení podnikov a spoločne dohodnutá prax medzi podnikmi, ktorých cieľom je zabrániť
konkurencii, jej obmedzeniu alebo narušeniu,
(II) zneužitie vedúceho postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo
Slovenskej republiky ako celku alebo na ich väčších častiach,
(III) pomoc zo strany štátu v akejkoľvek forme okrem odchýlok povolených podľa Zmluvy
zakladajúcej ESUO.
2. Akékoľvek praktiky odporujúce tomuto článku sa budú posudzovať na základe kritérií
vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení článkov 65 a 66 Zmluvy zakladajúcej ESUO, článku 85
Zmluvy zakladajúcej EHS a pravidiel o štátnej pomoci vrátane druhotnej zákonnej úpravy.
3. Asociačný výbor prijme v priebehu troch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody pravidlá
potrebné na realizáciu odsekov 1 a 2.
4. Zmluvné strany uznávajú, že v priebehu prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody
a v súlade s odchýlkami uvedenými v odseku 1 (III) môže Slovenská republika, ak ide o oceliarske
výrobky ESUO, výnimočne poskytnúť štátnu pomoc na účely reštrukturalizácie, ak
– to posilní životaschopnosť firiem, ktoré takúto pomoc využívajú, v bežných trhových
podmienkach na konci reštrukturalizačného obdobia a
– výška a intenzita takejto pomoci sa striktne obmedzia len na to, čo je nevyhnutné na
znovuzískanie takej životaschopnosti, a budú sa progresívne redukovať,
– reštrukturalizačný program sa spája s celkovou racionalizáciou a znižovaním kapacít v
Slovenskej republike.
5. Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci úplnou a nepretržitou
vzájomnou výmenou informácií s druhou zmluvnou stranou vrátane informácií o výške sumy,
intenzite, účele pomoci a podrobnom pláne reštrukturalizácie.
6. Ak sa Spoločenstvo alebo Slovenská republika domnievajú,
– že určité praktiky sú nezlučiteľné s podmienkami odseku 1 v znení dodatku uvedeného v odseku
4 a
– že sa na ne adekvátne nereaguje v zmysle realizačných pravidiel podľa odseku 3 alebo že
– takéto pravidlá chýbajú,
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– a ak takéto praktiky poškodzujú alebo hrozí, že vážne poškodia záujmy druhej zmluvnej strany
alebo spôsobia materiálne škody domácemu priemyslu, postihnutá zmluvná strana môže prijať
náležité opatrenia, ak sa nenájde riešenie prostredníctvom konzultácií trvajúcich maximálne 30
pracovných dní. Také konzultácie sa budú konať do 30 dní od predloženia oficiálnej žiadosti.
V prípade praktík nezlučiteľných s odsekom 1 (III) môžu takéto opatrenia zahŕňať iba opatrenia,
ktoré boli prijaté v súlade s postupmi a za podmienok stanovených Všeobecnou dohodou o clách a
obchode a v súlade s akýmkoľvek iným zodpovedajúcim zmluvným dokumentom prerokovaným
pod jej záštitou a ktoré sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami.
Článok 9
Ustanovenia článkov 12, 13 a 14 Dohody sa budú vzťahovať na obchod medzi zmluvnými stranami
v oblasti výrobkov ESUO.
Článok 10
Zmluvné strany sa dohodli, že jedným z osobitných orgánov zriadených Asociačnou radou bude
kontaktná skupina, ktorá bude prerokúvať vykonávanie tohto protokolu.
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 3 ods. 1 Protokolu č. 2

Príloha I

Kód KN

    720110
    720120
    720130
    720140
    720310
    720390
    720450
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Príloha I
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1 Protokolu č. 2

Kód KN
720110
720120
720130
720140
720310
720390
720450
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 3 ods. 2 protokolu a colné sadzby
 platné pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %

720610 3,3
720690 2,8
720711 4,0
720712 4,0
720719 4,0
720720 3,9
721119 4,0
721149 4,0
721190 4,0
721350 3,8
721810 3,8
721890 3,8
721911 3,8
721912 3,8
721913 3,8
721914 3,8
721921 3,8
721922 3,8
721923 3,8
721924 3,8
721931 3,8
721932 3,8
721933 3,8
721934 3,8
721935 3,8
721990 3,8
722011 3,8

Kód KN Clo v %

722012 3,8
722020 3,8
722090 3,8
722100 3,8
722210 3,8
722230 3,8
722240 3,8
722410 3,8
722490 3,8
722520 3,8
722540 3,8
722550 3,8
722590 3,8
722610 3,8
722620 3,8
722691 3,8
722692 3,8
722699 3,8
722710 3,8
722720 3,8
722790 3,8
722810 3,8
722820 3,8
722830 3,8
722860 3,8
722870 3,8

 

Príloha II
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Príloha II
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2 protokolu a colné sadzby aplikovateľné
pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %
720610 3,3
720690 2,8
720711 4,0
720712 4,0
720719 4,0
720720 3,9
721119 4,0
721149 4,0
721190 4,0
721350 3,8
721810 3,8
721890 3,8
721911 3,8
721912 3,8
721913 3,8
721914 3,8
721921 3,8
721922 3,8
721923 3,8
721924 3,8
721931 3,8
721932 3,8
721933 3,8
721934 3,8
721935 3,8
721990 3,8
722011 3,8
722012 3,8
722020 3,8
722090 3,8
722100 3,8
722210 3,8
722230 3,8
722240 3,8
722410 3,8
722490 3,8
722520 3,8
722540 3,8
722550 3,8
722590 3,8



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 143

722610 3,8
722620 3,8
722691 3,8
722692 3,8
722699 3,8
722710 3,8
722720 3,8
722790 3,8
722810 3,8
722820 3,8
722830 3,8
722860 3,8
722870 3,8
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Zoznam výrobkov, na ktoré sa vz�ahuje článok 3 ods. 3 protokolu a colné sadzby
aplikovate¾né pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %

720211 5,0
720299 5,5
720811 5,9
720812 5,9
720813 5,9
720814 5,9
720821 5,9
720822 5,9
720823 5,9
720824 5,9
720831 6,1
720832 6,1
720833 6,1
720834 6,1
720835 8,5
720841 6,8
720842 6,1
720843 6,1
720844 6,1
720845 6,1
720890 6,1
720911 6,1
720912 6,1
720913 6,1
720914 6,1
720921 6,1
720922 6,1
720923 6,1
720924 6,1
720931 6,1
720932 6,1
720933 8,5
720934 6,1
720941 6,1
720942 6,1
720943 8,5
720944 6,1
720990 5,6
721011 5,6
721012 5,6
721020 5,6
721031 5,6
721039 7,5
721041 5,6
721049 5,6
721050 5,6

Kód KN Clo v %

721060 9,3
721070 7,5
721090 9,3
721111 6,0
721112 6,3
721121 6,0
721122 6,0
721129 6,0
721130 5,7
721141 5,7
721210 5,4
721221 5,4
721229 5,4
721230 6,5
721240 5,4
721250 6,4
721260 6,5
721310 5,4
721320 5,1
721331 7,3
721339 7,0
721341 7,1
721349 7,0
721420 5,9
721430 5,9
721440 7,0
721450 7,0
721460 7,0
721590 6,3
721610 6,5
721621 6,5
721622 6,5
721631 6,5
721632 9,3
721633 6,5
721640 6,5
721650 6,5
721690 9,3
722510 5,9
722530 5,9
722880 7,0
730110 9,3
730210 6,8
730220 8,0
730240 8,0
730290 8,0

Príloha III
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Príloha III
Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3 protokolu a colné sadzby aplikovateľné
pred nadobudnutím platnosti Dohody

Kód KN Clo v %
720211 5,0
720299 5,5
720811 5,9
720812 5,9
720813 5,9
720814 5,9
720821 5,9
720822 5,9
720823 5,9
720824 5,9
720831 6,1
720832 6,1
720833 6,1
720834 6,1
720835 8,5
720841 6,8
720842 6,1
720843 6,1
720844 6,1
720845 6,1
720890 6,1
720911 6,1
720912 6,1
720913 6,1
720914 6,1
720921 6,1
720922 6,1
720923 6,1
720924 6,1
720931 6,1
720932 6,1
720933 8,5
720934 6,1
720941 6,1
720942 6,1
720943 8,5
720944 6,1
720990 5,6
721011 5,6
721012 5,6
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721020 5,6
721031 5,6
721039 7,5
721041 5,6
721049 5,6
721050 5,6
721060 9,3
721070 7,5
721090 9,3
721111 6,0
721112 6,3
721121 6,0
721122 6,0
721129 6,0
721130 5,7
721141 5,7
721210 5,4
721221 5,4
721229 5,4
721230 6,5
721240 5,4
721250 6,4
721260 6,5
721310 5,4
721320 5,1
721331 7,3
721339 7,0
721341 7,1
721349 7,0
721420 5,9
721430 5,9
721440 7,0
721450 7,0
721460 7,0
721590 6,3
721610 6,5
721621 6,5
721622 6,5
721631 6,5
721632 9,3
721633 6,5
721640 6,5
721650 6,5
721690 9,3
722510 5,9



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 147

722530 5,9
722880 7,0
730110 9,3
730210 6,8
730220 8,0
730240 8,0
730290 8,0
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Výrobky a regióny uvedené ako výnimky v článku 7 protokolu o ESUO

Výrobky

Výrobky uvedené pod názvom „uho¾né výrobky“ v prílohe I Zmluvy o ESUO, ako sú špecifikované v Spoločnom
colnom sadzobníku1).

Regióny

Všetky regióny
— Spolkovej republiky Nemecko,
— Španielskeho krá¾ovstva.

Príloha IV

1) Official Journal (OJ L 247), 10. 9. 1990.
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Príloha IV
Výrobky a regióny uvedené ako výnimky v článku 7 protokolu o ESUO
Výrobky
Výrobky uvedené pod názvom „uhoľné výrobky“ v prílohe I Zmluvy o ESUO, ako sú špecifikované v
Spoločnom colnom sadzobníku1).
Regióny
Všetky regióny
– Spolkovej republiky Nemecko,
– Španielskeho kráľovstva.
PROTOKOL č. 3
o obchode medzi Slovenskou republikou a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi
výrobkami nezahrnutými do prílohy II Dohody EHS
Článok 1
Na účely zohľadnenia rozdielov v cenách poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v určitých
tovaroch nezahrnutých v článku II Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo dohoda nevylúči
– zahrnutie poľnohospodárskej zložky do colných poplatkov uvalených na dovoz tovaru uvedeného
v prílohe,
– využívanie interných opatrení na vyrovnávanie cenových rozdielov v dôsledku odlišnej
poľnohospodárskej politiky,
– využívanie opatrení vzťahujúcich sa na vývoz.
Článok 2
1. Poľnohospodárska zložka colných poplatkov uvedená v článku 1 môže mať formu variabilného
komponentu, a to buď paušálnej sumy, alebo poplatku ad valorem.
Táto zložka sa bude vzťahovať iba na množstvá zahrnutých poľnohospodárskych surovín.
2. Pri určovaní poľnohospodárskej zložky na účely vyberania poplatkov sa budú brať do úvahy
opatrenia prijaté podľa článku 21 Dohody.
3. Opatrenia vzťahujúce sa na vývoz nesmú presahovať rámec opatrení aplikovaných v ľubovoľnej
krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Dohody.
4. Nepoľnohospodárska zložka poplatkov bude progresívne redukovaná v súlade s postupmi
stanovenými v protokole.
Článok 3
1. Dovozné poplatky Spoločenstva vzťahujúce sa na výrobky Slovenskej republiky, uvedené v
tabuľke 1 sa budú znižovať podľa časového rozvrhu stanoveného v uvedenej tabuľke.
2. Pohyblivé zložky uvedené v tabuľke l môžu byť prepočítané na akékoľvek iné typy poplatkov
spomínané v článku 2 ods. 1.
Článok 4
1. Slovenská republika určí poľnohospodársku zložku poplatkov v súlade s článkami 1 a 2 pred 1.
júlom 1994.
Nepoľnohospodárska zložka poplatkov bude stanovená odpočítaním z poplatkov použiteľných na
spomínané poľnohospodárske zložky s platnosťou od 31. decembra 1991.
2. Výška poplatkov za poľnohospodárske výrobky Slovenskej republiky nesmie presiahnuť výšku
poplatkov, ktoré by boli výsledkom používania výšky dovozných ciel porovnateľných
poľnohospodárskych výrobkov, o ktorých by sa uvažovalo pri dovoze zo Spoločenstva.
3. Poľnohospodárska zložka poplatku by mala nadobudnúť jednu z foriem uvedených v článku 2
ods. 1.
Neskôr môže byť zmenená na iný typ poplatkov spomínaných v článku 2 ods. 1, hlavne berúc do
úvahy zmeny v poľnohospodárskej politike Slovenskej republiky.
Článok 5
1. Až do 31. decembra 1994 bude Slovenská republika uplatňovať dovoznú daň pri tovare
uvedenom v tabuľke 2 prílohy na základe sadzby platnej od 31. decembra 1991.
2. Od 1. januára 1995 bude nepoľnohospodárska zložka poplatkov kalkulovaných podľa článku 4
znížená v súlade s časovým rozvrhom stanoveným v tabuľke 2 prílohy.
Clá, ktoré nadobudnú platnosť od l. januára 1995, budú s definitívnou platnosťou stanovené
Asociačnou radou v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1.
Článok 6
1. Do 1. októbra 1994 Slovenská republika vyrozumie Asociačnú radu, ktorá sa uvádza v článku
104 Dohody, o uvedenej poľnohospodárskej zložke, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 4. Po
zvážení týchto súm určí spoločný výbor definitívnu výšku poplatkov platných od 1. januára 1995.



Strana 150 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

2. Na konci prvej fázy prechodného obdobia Asociačná rada zváži možnosť nahradiť
poľnohospodársku zložku uvedenú v článku 2 ods. 1 tohto protokolu náhradnou sumou
vypočítanou na základe skutočne použitého množstva poľnohospodárskych výrobkov a skutočných
cenových rozdielov základných poľnohospodárskych výrobkov každej zmluvnej strany. Ak sa to
uskutoční, Asociačná rada vypracuje zoznam výrobkov, na ktoré sa budú sumy predstavujúce
náhradu vzťahovať, aj zoznam základných poľnohospodárskych výrobkov.
3. Asociačná rada môže tiež zvážiť rozšírenie zoznamu tovaru zahrnutého do tohto protokolu.
Potom urobí patričné opatrenia týkajúce sa tohto tovaru.
4. Slovenská republika a Spoločenstvo sa budú vzájomne informovať o cenách základných
poľnohospodárskych výrobkov, podľa ktorých bola vypočítaná náhrada uvedená v článku 1 tohto
protokolu.
Príloha
Clá uplatňované pri dovozoch tovarov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky do Spoločenstva
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Clá uplatňované pri dovozoch tovarov pochádzajúcich
 zo Slovenskej republiky do Spoločenstva

Tabu¾ka č. 1

0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt,
kefír a ostatné skvasené alebo
acidofilné mlieko a smotana, tiež
zahustené alebo s prídavkom cukru,
alebo iných sladidiel, alebo ochutené,
alebo s prídavkom ovocia, orechov,
alebo kakaa:

0403 10 Jogurt:
0403 10 51 až
        99

- Ochutený alebo s prísadou ovocia,
orechov alebo kakaa

13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

0403 90 - Ostatné:
0403 90 71 až
      99

- Ochutené alebo s prísadou ovocia,
orechov alebo kakaa

13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1517 Margarín; zmesi alebo prípravky
pokrmových živočíšnych, alebo
rastlinných tukov, alebo olejov, alebo
frakcií rôznych tukov, alebo olejov
 tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky
a oleje a ich frakcie čísla 1516:

1517 10 - Margarín s výnimkou tekutého
margarínu:

1517 10 10 -- S obsahom tukových látok
pochádzajúcich z mlieka,
prevyšujúcich 10 % hmotnosti, ale
nepresahujúcich 15 % hmotnosti

13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1517 90 - Ostatné:
1517 90 10 -- S obsahom tukových látok

pochádzajúcich z mlieka,
prevyšujúcich 10 % hmotnosti, ale
nepresahujúcich 15 % hmotnosti

13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej
čokolády):

1704 10 - Žuvacia guma, tiež obalená cukrom
1704 10 11 až
        19

-- S obsahom 60 % alebo menej
hmotnosti sacharózy
 (vrátane invertovaného cukru
počítaného v sacharóze)

2+MOB
 MAX 23

0+MOB
 MAX 23

0+MOB
 MAX 23

0+MOB
 MAX 23

0

Príloha

Kód KN Názov tovaru

Colná sadzba

základ začiatok
platnosti

po
jednom

roku

konečná
výška

ap
li

k
o
v
at

e¾
n

é
p
o
 r

o
k

o
ch

*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

*) V stĺpci je uvedený počet rokov, po ktorých uplynutí sa uplatňuje konečná výška colných sadzieb.
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1704 10 91 až
       99

-- S obsahom 60 % alebo viac
hmotnosti sacharózy (vrátane
invertovaného cukru počítaného
v sacharóze)

2+MOB
 MAX 18

0+MOB
 MAX 18

0+MOB
 MAX 23

0+MOB
 MAX 18

0

1704 90 10 -- Vý�ažky zo sladkého drievka
s obsahom viac ako 10 % hmotnosti
sacharózy, bez prísad iných látok

9 9 9 9 0

1704 90 30 -- Biela čokoláda 4+MOB
 MAX 27
 +AD S/ Z

2+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/ Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1704 90 51 až
       99

- Ostatné 6+MOB
 MAX 27
 +AD S/ Z

3+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/ Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1803 Kakaová hmota, aj odtučnená 11 8,8 6,6 0 4

1804 00 00 Kakaové maslo, tuk a olej 8 6,4 4,8 0 4

1805 00 00 Kakaový prášok bez prísady cukru
alebo iných sladidiel

9 7,2 5,4 0 4

1806 Čokoláda a ostatné potravinové
prípravky obsahujúce kakao

1806 10 -- Kakaový prášok s prísadou cukru
alebo iných sladidiel:

1806 10 10 -- Neobsahujúci sacharózu alebo
obsahujúci menej ako 65 %
hmotnosti sacharózy (vrátane
invertovaného cukru počítaného
v sacharóze) alebo izoglukózy
počítanej taktiež v sacharóze:

--- Neobsahujúci sacharózu alebo
obsahujúci menej ako 5 %
hmotnosti sacharózy
(vrátane invertovaného cukru
počítaného v sacharóze) alebo
izoglukózy počítanej taktiež
v sacharóze:

---- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

3 0 0 0 0

---- Ostatné 10 8 6 0 4
--- Ostatné:
---- Nesladené inak ako pridaním

sacharózy
3+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

---- Ostatné 10+MOB 5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1806 10 30 -- Obsahujúce 65 % alebo viac,
ale menej ako 80 % hmotnosti
sacharózy (vrátane invertovaného
cukru počítaného v sacharóze)
alebo izoglukózy počítanej taktiež
v sacharóze:

--- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

 3+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

0+MOB--- Ostatné 10+MOB 5+MOB 0+MOB 1

1806 10 90 -- Obsahujúce 80 % alebo viac
hmotnosti sacharózy
(vrátane invertovaného cukru
počítaného v sacharóze) alebo
izoglukózy počítanej taktiež
v sacharóze:

--- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

3+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

--- Ostatné 10+MOB 5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1806 20 - Ostatné prípravky v blokoch,
doskách alebo tabu¾kách
s hmotnos�ou väčšou ako 2 kg
 alebo v tekutom, alebo v cestovitom
stave, alebo v prášku,
v zrnách, alebo v podobných
tvaroch, v nádobách, alebo
v priamom balení s obsahom
hmotnosti viac ako 2 kg:

1806 20 10 -- Obsahujúce 31 % alebo
viac hmotnosti kakaového masla,
alebo obsahujúce 31 %
hmotnosti kombinácie
kakaového masla
 a mliečneho tuku

9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 20 30 -- Obsahujúce 25 % alebo
viac a menej ako 31 %
hmotnosti kombinácie
kakaového masla
 a mliečneho tuku

9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

-- Ostatné:
1806 20 50 --- Obsahujúce 18 % alebo viac

hmotnosti kakaového masla
9+MOB

 MAX 27
 +AD S/Z

4,5 MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 20 70 --- Prípravky nazývané „čokoládové
mliečne drobky“ (chocolate milk
crumb)

19+MOB 12,7+MOB 6,3 MOB 0+MOB 2

1806 20 90 --- Ostatné 9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

- Ostatné v kusoch, tabu¾kách alebo
tyčinkách

1806 31 -- Plnené 9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

-- Neplnené 9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 90 Ostatné:
1806 90 11 až
       39

-- Čokoláda a čokoládové výrobky 9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 90 50 -- Cukrovinky a ich náhradky
vyrobené z náhradiek cukru,
obsahujúce kakao

9+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

4,5+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 90 60 -- Pasty (nátierky) obsahujúce
 kakao:

--- V individuálnych baleniach
s čistou kapacitou 1 kg
 alebo menej

12+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

6+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

--- Ostatné 12+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

6+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 90 70 -- Prípravky na výrobu nápojov
obsahujúce kakao

12+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

6+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

1806 90 90 -- Ostatné 12+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

6+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 158/1997 Strana 1207



Strana 154 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

1901 Sladový vý�ažok; potravinové
prípravky z múky, krupice,
škrobu, škrobovej múčky alebo
sladových vý�ažkov, ktoré
neobsahujú kakaový prášok alebo
ho obsahujú v menšom pomere
ako 50 % hmotnosti, inde
 neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové prípravky pod číslami
0401 až 0404, ktoré neobsahujú
kakaový prášok alebo ho obsahujú
v menšom pomere ako 10 %
hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté:

1901 10 00 - Prípravky na detskú výživu v balení
na drobný predaj

0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1901 20 - Zmesi a cestá na prípravu
pekárskeho tovaru, jemného
alebo trvanlivého pečiva
 pod číslom 1905

 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1901 90 - Ostatné:
-- Sladový vý�ažok:

1901 90 11 --- S obsahom 90 % alebo viac
hmotnosti suchého vý�ažku

8+MOB 4+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1901 90 19 --- Ostatné 8+MOB 4+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1901 90 90 -- Ostatné
-- Prípravky na báze prášku zo

strukovín vo forme disku alebo
cesta sušeného na slnku
tzv. „papad“

0 0 0 0 0

--- Ostatné 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1902 Cestoviny, aj varené alebo plnené
(mäsom alebo inými plnkami), alebo
inak upravené, ako špagety,
makaróny, rezance, široké rezance,
halušky, ravioly (mäsové alebo
zeleninové taštičky), cannelloni
(druh makarónov); kuskus,
aj pripravený
- Cestoviny nevarené, neplnené ani

inak neupravené:
1902 11 -- Obsahujúce vajcia 12+MOB 6+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1902 19 -- Ostatné 12+MOB 6+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1902 20 - Plnené cestoviny, tiež varené alebo
inak pripravené:

1902 20 91
      až 99

-- Ostatné 13+MOB 7,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1902 30 - Ostatné cestoviny 10+MOB 5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1902 40 - Kuskus
1902 40 10 -- Nepripravené 12+MOB 6+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1902 40 90 -- Ostatné 10+MOB 5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1903 Tapioka a jej náhradky zo škrobu
v tvare vločiek, chuchvalcov, zŕn,
perličiek, prachu a v podobných
tvaroch:
- Náhradky tapioky a sága

zo zemiakov alebo iných škrobov
10+MOB 5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

- Ostatné 2+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1904 Výrobky z obilia získané napučaním
alebo pražením (napr. pražené
kukuričné vločky); iné obilie ako
kukurica, v zrnách, predvarené alebo
inak upravené:

1904 10 - Výrobky z obilia získané napučaním
alebo pražením, z obilia alebo
z výrobkov z obilia

0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1904 90 - Ostatné
-- Ryža 3+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0
-- Ostatné 2+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1905 Chlieb, lístkové cesto, koláče,
sušienky a ostatné pekárenské
výrobky s obsahom alebo
 bez obsahu kakaa; hostie, prázdne
oblátky typu používaného na
lekárenské účely, lisované oblátky,
ryžové oblátky (rice paper) a podobné
výrobky:

1905 10 - Chrumkavý chlieb, nazývaný
„knäckebrot“

0+MOB
 MAX 24
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 24
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 24
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 24
 +AD S/Z

0

1905 20 - Medovník a podobné výrobky 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

ex 1905 30 - Sladké sušienky, vafle a oblátky:
1905 30 11 až
       59
      a 99

13+MOB
 MAX 35
 +AD S/Z

6,5+MOB
 MAX 35
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 35
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 35
 +AD S/Z

1

-- Ostatné
--- Vafle a oblátky:

1905 30 91 ---- Slané, plnené alebo prázdne 13+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

6,5+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

1

1905 40 - Sucháre, toastový chlieb a podobné
opekané výrobky

4+MOB 2+MOB 0+MOB 0+MOB 1

1905 90 - Ostatné:
1905 90 10 Maces (nekvasený chlieb) 0+MOB

 MAX 20
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 20
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 20
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 20
 +AD F/ M

0

1905 90 20 -- Hostie, prázdne oblátky typu
používaného na lekárenské účely,
lisované oblátky, ryžové oblátky
(rice paper) a podobné výrobky

0+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

-- Ostatné:
1905 90 30 --- Chlieb bez prísad medu, vajec,

syra alebo ovocia a s obsahom
cukru a tukov, z ktorých žiadna
táto prísada nepresahuje v sušine
viac ako 5 % cukru a nie viac ako
5 % tuku

4+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0

1905 90 40 --- Vafle a oblátky s obsahom vody
vyšším ako 10 % hmotnosti

13+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

6,5+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

1

1905 90 45 a
        55

--- Sušienky; výrobky extrudované
alebo penové pečivo, korenené
alebo slané

13+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

6,5+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

0+MOB
 MAX 30
 +AD F/ M

1

--- Ostatné:
1905 90 60 ---- S pridaním sladidla
1905 90 90 ---- Ostatné:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2101 Vý�ažky, esencie (tresti) a koncentráty
z kávy, čaju alebo z maté a prípravky
na podklade týchto výrobkov alebo
na podklade kávy, čaju alebo maté:
pražená čakanka a iné pražené kávové
náhradky alebo vý�ažky, esencie
 (tresti) a koncentráty z nich

2101 10 - Vý�ažky, esencie (tresti)
a koncentráty z kávy a prípravky
na podklade týchto vý�ažkov,
esencií (trestí) a koncentrátov
alebo na podklade kávy:

-- Prípravky:
2101 10 99 --- Ostatné: 13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2101 20 - Vý�ažky, esencie (tresti)
a koncentráty z čaju alebo z maté
a prípravky na podklade týchto
vý�ažkov, esencií (trestí)
a koncentrátov alebo na podklade
čaju alebo maté:

2101 20 10 -- Neobsahujúce mliečne tuky,
mliečne bielkoviny, sacharózu,
izoglukózu, glukózu alebo škrob
alebo obsahujúce menej ako 1,5 %
hmotnosti mliečnych tukov, menej
ako 2,5 % mliečnych bielkovín,
menej ako 5 % hmotnosti
 sacharózy alebo izoglukózy alebo
menej ako 5 % hmotnosti glukózy
alebo škrobu:

--- Prípravky na podklade čaju alebo
maté

0 0 0 0 0

--- Ostatné: 6 4,4 4,4 4,4 0

2101 20 90 -- Ostatné: 13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2101 30 - Pražená čakanka a iné pražené
náhradky kávy a vý�ažky, esencie
(tresti) a koncentráty z nich:

-- Pražená čakanka a iné pražené
kávové náhradky:

2101 30 11 --- Pražená čakanka 18 12,9 7,7 7,7 1

2101 30 19 --- Ostatné: 2+MOB 0+MOB 0+MOB 0+MOB 0
-- Vý�ažky, esencie (tresti)

a koncentráty z praženej čakanky
a z iných pražených kávových
náhradiek:

2101 30 91 --- Z praženej čakanky 22 15,3 8,6 8,6 1

2101 30 99 --- Ostatné: 2+MOB 0+MOB0+MOB 0+MOB 0

2102 Kvasnice (aktívne alebo neaktívne):
iné neaktívne jednobunkové
mikroorganizmy, mŕtve (s výnimkou
očkovacej látky čísla 3002); prášky
do pečiva:

2102 10 - Aktívne kvasnice:
2102 10 10 -- Kultivované kvasinky (kvasinkové

kultúry)
8 7,4 7,4 7,4 0

2102 10 31 až
 2102 10 39

-- Pekárenské (chlebové) kvasnice 4+MOB 2+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2102 10 90 - Ostatné: 10 8,8 8,8 8,8 0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2102 20 - Neaktívne kvasnice; iné neaktívne
jednobunkové mikroorganizmy,
mŕtve:

-- Neaktívne kvasnice:
2102 20 11 --- V tabletách, kockách alebo

v podobných tvaroch, alebo v balení
na okamžitú spotrebu s netto
hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg

6 3 3 3 0

2102 30 00 - Hotové prášky do pečiva 3 3 3 3 0

2103 Prípravky na omáčky a pripravené
omáčky; korenisté zmesi a zmesi
prísad na ochutenie; horčičná jemná
a hrubá múčka a pripravená horčica:

2103 10 - Sójová omáčka:
-- Na podklade rastlinných olejov 12 8,2 4,4 4,4 1
-- Ostatné 5 4,4 4,4 4,4 0

2103 20 - Kečup a iné omáčky z paradajok:
-- Omáčky na podklade

paradajkového pretlaku
6 6 6 6 0

-- Ostatné 16 11,5 7 7 1

2103 30 - Horčičná jemná a hrubá múčka
a pripravená horčica:

2103 30 90 -- Pripravená horčica 7 6,5 6,5 6,5 0

2103 90 - Ostatné:
2103 90 90 -- Ostatné:

--- S obsahom paradajok:
---- S paradajkovým kečupom 7 5,9 5,9 5,9 0
---- Ostatné 12 9 5,9 5,9 1
--- Ostatné:
---- Na podklade rastlinných olejov 12 9 5,9 5,9 1
---- Ostatné 5 5 5 5 0

2104 Prípravky na polievky alebo na
bujóny a z nich pripravené polievky
alebo bujóny; homogenizované zmesi
potravinových prípravkov:

2104 10 - Prípravky na polievky alebo na
bujóny a z nich pripravené polievky
alebo bujóny:

- S obsahom paradajok 11 9 7 7 1
- Ostatné 11 9 7 7 1

2104 20 00 - Homogenizované zmesi
potravinových prípravkov

17 12,8 8,6 8,6 1

2105 Zmrzlina, eskimo a podobné výrobky,
tiež s obsahom kakaa

12+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

6+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

0+MOB
 MAX 27
 +AD S/Z

1

2106 Potravinové prípravky inde
neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10 - Bielkovinové koncentráty
a bielkovinové texturované látky:

2106 10 10 -- Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne
bielkoviny, sacharózu, izoglukózu,
glukózu alebo škrob alebo
obsahujúce menej ako 1,5 %
hmotnosti mliečnych tukov, menej
ako 2,5 % hmotnosti mliečnych
bielkovín, menej ako 5 % hmotnosti
sacharózy alebo izoglukózy, menej
ako 5 % glukózy alebo škrobu

20 14,1 8,2 8,2 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2106 10 90 -- Ostatné 13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2106 90 - Ostatné:
2106 90 10 -- Prípravky nazývané „fondues“

(syrové, rozpustné)
13+MOB

 MAX ECU
 35/100 kg

  ntto

6,5+MOB
 MAX ECU
30/100 kg

 ntto

0+MOB
 MAX ECU
25/100 kg

 ntto

0+MOB
 MAX ECU
25/100 kg

 ntto

1

-- Ostatné:
2106 90 91 --- Neobsahujúce mliečne tuky,

mliečne bielkoviny, sacharózu,
izoglukózu, glukózu alebo škrob
alebo obsahujúce menej ako 1,5 %
hmotnosti mliečnych tukov, menej
ako 2,5 % hmotnosti mliečnych
bielkovín, menej ako 5 %
hmotnosti sacharózy alebo
izoglukózy, menej ako 5 %
 glukózy alebo škrobu:

ex 2106 90 91 ---- Hydrolyzáty bielkovín
a autolyzáty kvasníc

20 14,8 9,6 4,4 2

ex 2106 90 91 ---- Ostatné 20 14,8 9,6 4,4 2

2106 90 99 --- Ostatné 13+MOB 6,5+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2202 Voda vrátane minerálnych vôd
a sódoviek, s prídavkom cukru alebo
iných sladidiel alebo aromatizovaná
a iné nealkoholické nápoje s výnimkou
ovocných alebo zeleninových štiav
uvedených pod číslom 2209:

2202 10 - Voda vrátane minerálnych vôd
a sódoviek, s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel alebo
aromatizovaná

6 3 0 0 1

2202 90 - Ostatné
2202 90 10 -- Neobsahujúca výrobky uvedené pod

číslami 0401 až 0404 alebo tuky
získané z výrobkov uvedených pod
číslami 0401 až 0404:

ex 2202 90 10 -- Sladená (s obsahom sacharózy
alebo invertovaného cukru)

6 4,4 4,4 4,4 0

2202 90 91 až
 2202 90 99

-- Ostatné 8+MOB 4+MOB 0+MOB 0+MOB 1

2203 Pivo zo sladu 14 10 7 7 1

2205 Vermút a ostatné vína vyrobené
z čerstvého hrozna, pripravené
pomocou aromatických bylín alebo
iných aromatických látok

2205 10 - V nádobách s obsahom
nepresahujúcim 2 litre
 alebo menších

2205 10 10 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer obsahujúci 18 % vol alebo
menej

ECU 17/ hl ECU 13,6/ hl ECU 10,2/ hl 0 1

2205 10 90 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer presahujúci 18 % vol

ECU 1,4/ %
 vol/ hl

 ECU 10/hl+

ECU 1,1/ %
vol/hl

 ECU 8/hl+

ECU 0,8/ %
vol/hl

 ECU 2,8/ hl+

0 1

2205 90 - Ostatné
2205 90 10 -- Majúce skutočný alkoholometrický

titer obsahujúci 18 % vol alebo
menej

ECU 14/ hl ECU 13,6/ hl ECU 8,4/ hl 0 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2205 90 90 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer presahujúci 18 % vol

ECU1,4/%
 vol/hl

ECU 1,1/%
vol/hl

ECU 0,8/%
vol/hl

0 1

2208 Etylalkohol nedenaturovaný
s objemovým alkoholometrickým
titrom menším než 80 % vol,
destiláty, likéry a ostatné liehové
nápoje; zložené alkoholické
prípravky používané na výrobu
nápojov:

2208 10 00 - Zložené alkoholické prípravky
používané na výrobu nápojov

27 Min
 ECU 1,6/ %

 vol/hl

23 Min
 ECU 1,4/ %

vol/hl

19 Min
 ECU 1,1/ %

vol/hl

19 Min
 ECU 1,1/ %

vol/hl

1

2208 20 - Destiláty z hroznových výliskov
alebo z hrozna:

2208 20 11 a
 2208 20 19 

-- V nádobách s obsahom 2 litre
a menším

ECU 1,6/%
 vol/ hl+

 ECU 12/ hl

ECU 1,4/%
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

2208 20 91 a
 2208 20 99

-- V nádobách prevyšujúcich 2 litre ECU 1,6/%
 vol/hl

ECU 1,4/%
vol/hl

ECU 1,1/%
vol/hl

ECU 1,1/%
vol/hl

1

2208 30 - Whisky:
-- Whisky Bourbon, v nádobách

s obsahom:
2208 30 11 --- 2 litre alebo menej1) ECU 0,2/%

 vol/ hl+
 ECU1,5/hl

ECU 0,2/%
vol/hl+

 ECU1,3/hl

ECU 0,1/%
vol/hl+

 ECU 1/ hl

ECU 0,1/%
vol/hl+

 ECU 1/ hl

1

2208 30 19 --- Viac ako 2 litre ECU 0,2/%
 vol/hl

ECU 0,2/%
vol/hl

ECU 0,1/%
vol/hl

ECU 0,1/%
vol/hl

1

-- Ostatné v nádobách s obsahom:
2208 30 91 --- 2 litre alebo menej ECU 0,4/%

 vol/ hl+
 ECU 3/ hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,6/hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,1/ hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,1/hl

1

2208 30 99 --- Viac ako 2 litre ECU 0,4/%
 vol/ hl+

 ECU 3/ hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,6/hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,1/ hl

ECU 0,3/%
vol/hl+

 ECU 2,1/hl

1

2208 40 - Rum a tafia (rum z melasy):
2208 40 10 -- V nádobách s obsahom

nepresahujúcim 2 litre
ECU 1/ %
 vol/ hl+

 ECU 5/ hl

ECU 0,9/%
vol/hl+

 ECU 4,3/hl

ECU 0,7/%
vol/hl+

 ECU 3,5/ hl

ECU 0,7/%
vol/hl+

 ECU 3,5/hl

1

2208 40 90 -- V nádobách s obsahom
prevyšujúcim 2 litre

ECU 1/ %
 vol/hl

ECU 0,9/%
vol/hl

ECU 0,7/%
vol/hl

ECU 0,7/%
vol/hl

1

2208 50 - Džin a borovička:
-- Džin v nádobách s obsahom:

2208 50 11 --- Nepresahujúcim 2 litre ECU 1/ %
 vol/ hl+

 ECU 5/ hl

ECU 0,9/%
vol/hl+

 ECU 4,3/hl

ECU 0,7/%
vol/hl+

 ECU 3,5/ hl

ECU 0,7/%
vol/hl+

 ECU 3,5/hl

1

2208 50 19 --- Viac ako 2 litre ECU 1/ %
 vol/hl

ECU 0,9/%
vol/hl

ECU 0,7/%
vol/hl

ECU 0,7/%
vol/hl

1

-- Borovička v nádobách s obsahom:
2208 50 91 --- Nepresahujúcim 2 litre ECU 1,6/%

 vol/ hl+
 ECU 10/ hl

ECU 1,4/%
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

2208 50 99 --- Viac ako 2 litre ECU 1,6/%
 vol/ hl+

 ECU 10/ hl

ECU 1,4/%
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

ECU 1,1/%
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

2208 90 - Ostatné:
-- Arak v nádobách s obsahom:

2208 90 11 --- Nepresahujúcim 2 litre ECU 1/ %
 vol/ hl+

 ECU 5/ hl

ECU 0,9/%
vol/hl+

 ECU 4,3/hl

ECU 0,7/%
vol/hl+

 ECU 3,5/ hl

ECU 0,7%
vol/hl+

 ECU 3,5/hl

1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2208 90 19 --- Viac ako 2 litre ECU 1/ %
 vol/ hl

ECU 0,9/ %
vol/hl

ECU 0,7%
 vol/ hl

ECU 0,7/ %
vol/hl

1

-- Vodka s alkoholometrickým titrom
45,4 % vol alebo menším
a slivovica, hruškovica
a čerešňovica (s výnimkou likérov)
v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre
2208 90 31 --- Vodka ECU 1,3/ %

 vol/ hl+
 ECU 5/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 4,3/ hl

ECU 0,9/ %
vol/ hl+

 ECU 3,5/ hl

ECU 0,9/ %
vol/hl+

 ECU 3,5/ hl

1

2208 90 33 ---- Slivovica, hruškovica alebo
čerešňovica (s výnimkou likérov)

ECU 1,3/ %
 vol/ hl+

 ECU 5/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 4,3/ hl

ECU 0,9/ %
vol/ hl+

 ECU 3,5/ hl

ECU 0,9/ %
vol/hl+

 ECU 3,5/ hl

1

2208 90 39 --- Viac ako 2 litre ECU 1,3/ %
 vol/ hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

ECU 0,9/ %
vol/hl

ECU 0,9/ %
vol/hl

1

-- Ostatné liehové nápoje, likéry
a ostatné alkoholické nápoje
v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre:
---- Liehové nápoje (s výnimkou

likérov):
2208 90 51 ----- Destiláty z ovocia ECU 1,6/ %

 vol/ hl+
 ECU 10/hl

ECU 1,4/ %
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/ %
vol/ hl+

 ECU 7/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

2208 90 53 ----- Ostatné ECU 1,6/ %
 vol/ hl+

 ECU 10/hl

ECU 1,4/ %
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/ %
vol/ hl+

 ECU 7/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

-- Ostatné alkoholické nápoje
v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre:
ex 2208 90 55 ---- Likéry:

- S obsahom vajec alebo vaječných
žĺtkov, alebo cukru (sacharózy alebo
invertovaného cukru)

ECU 1,6/ %
 vol/ hl+

 ECU 10/hl

ECU 1,4/ %
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/ %
vol/ hl+

 ECU 7/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

ex 2208 90 59 ---- Ostatné alkoholické nápoje:
- S obsahom vajec alebo vaječných

žĺtkov, alebo cukru (sacharózy alebo
invertovaného cukru)

ECU 1,6/ %
 vol/ hl+

 ECU 10/hl

ECU 1,4/ %
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/ %
 vol/ hl+

 ECU 7/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

--- Viac ako 2 litre:
---- Liehoviny (s výnimkou likérov):

2208 90 71 ----- Destiláty z ovocia ECU 1,6/ %
 vol/ hl

ECU 1,4/ %
vol/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

ECU l,1/%
vol/hl

1

2208 90 73 ----- Ostatné: ECU 1,6/ %
 vol/ hl

ECU 1,4/ %
vol/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

1

ex 2208 90 79 ---- Likéry a ostatné alkoholické
nápoje

ECU 1,6/ %
 vol/hl 

ECU 1,4/ %
vol/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl

1

-- Nedenaturovaný etylalkohol
s alkoholometrickým titrom
menším ako 80 % vol v nádobách
s obsahom:

2208 90 91 --- Nepresahujúcim 2 litre alebo
menším

ex 2208 90 91 ---- Ostatné ECU 1,6/ %
 vol/ hl+ 

 ECU 10/hl

ECU 1,4/ %
vol/hl+

 ECU 9/ hl

ECU 1,1/ %
vol/ hl+

 ECU 7/hl

ECU 1,1/ %
vol/hl+

 ECU 7/ hl

1

ex 2208 90 99 --- Ostatné:
ex 2208 90 99 ---- Ostatné ECU 1,6/ %

 vol/ hl
ECU 1,4/ %

vol/hl
ECU 1,1/ %

vol/hl
ECU 1,1/  %

vol/hl
1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Spracované po¾nohospodárske výrobky

Tabu¾ka č. 2

0403 10 - Jogurt:
0403 10 51 až
 0403 10 99

-- Ochutený alebo s prísadou ovocia,
orechov alebo kakaa

10 10 2

0403 90 -- Ostatné
0403 90 71 až
 0403 90 99

-- Ochutený alebo s prísadou ovocia,
orechov alebo kakaa

30 30 3

1517 Margarín; zmesi alebo prípravky
pokrmových živočíšnych alebo
rastlinných tukov, alebo olejov, alebo
frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto
kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje
a ich frakcie pod číslom 1516:

1517 10 -- Margarín s výnimkou tekutého
margarínu:

1517 10 10 -- S obsahom tukových látok
pochádzajúcich z mlieka,
prevyšujúcich 10 % hmotnosti, avšak
nepresahujúcich 15 % hmotnosti

20 20 2

1517 90 - Ostatné
1517 90 10 -- S obsahom tukových látok

pochádzajúcich z mlieka,
prevyšujúcich 10 % hmotnosti, avšak
nepresahujúcich 15 % hmotnosti

20 20 2

1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej
čokolády):

1704 10 - Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:
1704 10 11 a
 1704 10 19

-- S obsahom 60 % alebo menej
hmotnosti sacharózy (vrátane
invertovaného cukru počítaného
v sacharóze)

25 25 1

1704 10 91 a
 1704 10 99

-- S obsahom 60 % alebo viac hmotnosti
sacharózy (vrátane invertovaného
cukru počítaného v sacharóze)

25 25 1

1704 90 10 -- Vý�ažky zo sladkého drievka
s obsahom viac ako 10 % hmotnosti
sacharózy, ale bez prísad iných látok

25 25 1

1704 90 30 -- Biela čokoláda 25 25 1
1704 90 51 až
 1704 90 99

-- Ostatné 25 25 3

1803 Kakaová hmota, tiež odtučnená 6 6 2
1804 00 00 Kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový

olej
1,5 1,5 2

1805 00 00 Kakaový prášok bez prísady cukru alebo
iných sladidiel

10 10 2

1806 Čokoláda a ostatné potravinové
prípravky obsahujúce kakao:

Kód KN Názov tovaru
Colná sadzba

P
o
zn

ám
k

y

Roky

1. 1.
1992

31. 12.
1994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1806 10 - Kakaový prášok s prísadou cukru
alebo iných sladidiel:

1806 10 10 -- Neobsahujúci sacharózu alebo
obsahujúci menej ako 65 %
hmotnosti sacharózy (vrátane
invertovaného cukru počítaného
v sacharóze) alebo izoglukózy
počítanej taktiež v sacharóze:

--- Neobsahujúci sacharózu alebo
obsahujúci menej ako 5 % hmotnosti
sacharózy (vrátane invertovaného
cukru počítaného v sacharóze) alebo
izoglukózy počítanej taktiež
v sacharóze:

15 15 3

---- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

---- Ostatné
--- Ostatné:
---- Nesladené inak ako pridaním

sacharózy
---- Ostatné

1806 10 30 -- Obsahujúce 65 % alebo viac, ale
menej ako 80 % hmotnosti sacharózy
(vrátane invertovaného cukru
počítaného v sacharóze) alebo
izoglukózy počítanej taktiež
v sacharóze:

--- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

--- Ostatné 15 15 3
1806 10 90 -- Obsahujúce 80 % alebo viac

hmotnosti sacharózy (vrátane
invertovaného cukru počítaného
v sacharóze) alebo izoglukózy
počítanej taktiež v sacharóze:

--- Nesladené inak ako pridaním
sacharózy

--- Ostatné
1806 20 - Ostatné prípravky v blokoch, doskách

alebo tabu¾kách s hmotnos�ou väčšou
ako 2 kg alebo v tekutom, alebo
v cestovitom stave, alebo v prášku,
v zrnách, alebo v podobných tvaroch,
v nádobách, alebo v priamom balení
s obsahom hmotnosti väčším ako 2 kg:

1806 20 10 -- Obsahujúce 31 % alebo viac
hmotnosti kakaového masla alebo
obsahujúce 31 % hmotnosti
kombinácie kakaového masla
a mliečneho tuku

1806 20 30 -- Obsahujúce 25 % alebo viac a menej
ako 31 % hmotnosti kombinácie
kakaového masla a mliečneho tuku

-- Ostatné:
1806 20 50 --- Obsahujúce 18 % alebo viac

hmotnosti kakaového masla
1806 20 70 --- Prípravky nazývané „čokoládové

mliečne drobky“ (chocolate milk
crumb)

1806 20 90 --- Ostatné
- Ostatné v kusoch, tabu¾kách alebo

tyčinkách
15 15 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1806 31 -- Plnené
-- Neplnené

1806 90 - Ostatné:
1806 90 11 až
 1806 90 39

-- Čokoláda a čokoládové výrobky

1806 90 50 -- Cukrovinky a ich náhradky vyrobené
z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

1806 90 60 -- Pasty (nátierky) obsahujúce kakao:
--- V individuálnych baleniach s čistou

kapacitou 1 kg alebo menej
--- Ostatné

1806 90 70 -- Prípravky na výrobu nápojov
obsahujúce kakao

1806 90 90 -- Ostatné:
1901 Sladový vý�ažok; potravinové prípravky

z múky, krupice, škrobu, škrobovej
múčky alebo zo sladových vý�ažkov,
ktoré neobsahujú kakaový prášok alebo
ho obsahujú v menšom pomere ako
50 % hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté; potravinové prípravky pod
číslami 0401 až 0404, ktoré neobsahujú
kakaový prášok alebo ho obsahujú
v menšom pomere ako 10 % hmotnosti,
inde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00 - Prípravky na detskú výživu v balení na
drobný predaj

11 11 1

1901 20 - Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho
tovaru, jemného alebo trvanlivého
pečiva pod číslom 1905

11 11 1

1901 90 - Ostatné:
-- Sladový vý�ažok:

1901 90 11 --- S obsahom 90 % alebo viac
hmotnosti suchého vý�ažku

9,8 9,8 3

1901 90 19 --- Ostatné 9,8 9,8 3
1901 90 90 -- Ostatné

-- Prípravky na báze prášku zo
strukovín vo forme disku alebo cesta
sušeného na slnku tzv. „papad“

--- Ostatné
1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené

(mäsom alebo inými plnkami), alebo
inak upravené, ako špagety, makaróny,
rezance, široké rezance, halušky, ravioly
(mäsové alebo zeleninové taštičky),
cannellony (druh makarónov); kuskus,
tiež pripravený
- Cestoviny nevarené, neplnené ani inak

neupravené:
1902 11 -- Obsahujúce vajcia 12 12 2
1902 19 -- Ostatné 12 12 2
1902 20 - Plnené cestoviny, tiež varené alebo

inak pripravené:
1902 20 91 až
 1902 20 99

-- Ostatné 13
 12

13
 12

1
     1

1902 30 - Ostatné cestoviny 10 10 1
1902 40 - Kuskus:
1902 40 10 -- Nepripravený 11 11 1

-- Ostatné 11 11 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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1903 Tapioka a jej náhradky zo škrobu
v tvare vločiek, chuchvalcov, zŕn,
perličiek, prachu a v podobných tvaroch:
- Náhradky tapioky a sága zo zemiakov

alebo z iných škrobov
4 4 1

- Ostatné
1904 Výrobky z obilia získané napučaním

alebo pražením (napr. pražené
kukuričné vločky); iné obilie ako
kukurica, v zrnách, predvarené alebo
inak upravené:

1904 10 - Výrobky z obilia získané napučaním
alebo pražením (s výnimkou ryže —
sadzba 3)

9 9 1

1904 90 - Ostatné
-- Ryža bez cla bez cla 0

-- Ostatné 9 9 1
1905 Chlieb, lístkové cesto, koláče, sušienky

a ostatné pekárenské výrobky s obsahom
kakaa alebo bez neho; hostie, prázdne
oblátky typu používaného na lekárenské
účely, lisované oblátky, ryžové oblátky
(rice paper) a podobné výrobky:

1905 10 - Chrumkavý chlieb nazývaný
„knäckebrot“

9 9 2

1905 20 - Medovník a jemu podobné výrobky 10 10 2
ex 1905 30
   1905 30 11 až
   1905 30 59 a
   1905 30 99

- Sladké sušienky, vafle a oblátky:
 10  10       3

-- Ostatné
--- Vafle a oblátky:

1905 30 91 --- Slané, plnené alebo prázdne 10 10 1
1905 40 - Sucháre, toastový chlieb a podobné

opekané výrobky
1905 90 - Ostatné:
1905 90 10 -- Maces (nekvasený chlieb)
1905 90 20 -- Hostie, prázdne oblátky typu

používaného na lekárenské účely,
lisované oblátky, ryžové oblátky (rice
paper) a podobné výrobky

-- Ostatné:
1905 90 30 --- Chlieb bez prísad medu, vajec, syra

alebo ovocia a s obsahom cukru
a tukov, z ktorých ani jedna táto
prísada nepresahuje v sušine viac ako
5 % cukru a nie viac ako 5 % tuku

10 10 1

1905 90 40 --- Vafle a oblátky s obsahom vody
vyšším ako 10 % hmotnosti

1905 90 45 --- Sušienky; výrobky extrudované alebo
penové pečivo, korenené alebo slané

--- Ostatné:
1905 90 60 ---- S pridaním sladidla
1905 90 90 ---- Ostatné:
2101 10 99 --- Ostatné: 5 5 1
2101 20 - Vý�ažky, esencie (tresti) a koncentráty

z čaju alebo z maté a prípravky na
podklade týchto vý�ažkov, esencií
(trestí) a koncentrátov alebo na
podklade čaju alebo maté:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2101 20 10 -- Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne
bielkoviny, sacharózu, izoglukózu,
glukózu alebo škrob alebo obsahujúce
menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych
tukov, menej ako 2,5 % mliečnych
bielkovín, menej ako 5 % hmotnosti
sacharózy alebo izoglukózy alebo
menej ako 5 % hmotnosti glukózy
alebo škrobu:

--- Prípravky na podklade čaju alebo
maté

--- Ostatné: 5 5 1
2101 20 90 -- Ostatné: 5 5 1
2101 30 - Pražená čakanka a iné pražené

náhradky kávy a vý�ažky, esencie
(tresti) a koncentráty z nich:

-- Pražená čakanka a iné pražené
kávové náhradky:

2101 30 11 --- Pražená čakanka 16 16 3
2101 30 19 --- Ostatné: 16 16 3

-- Vý�ažky, esencie (tresti) a koncentráty
z praženej čakanky a z iných
pražených kávových náhradiek:

2101 30 91 --- Z praženej čakanky 16 16 3
2101 30 99 --- Ostatné: 16 16 3
2102 Kvasnice (aktívne alebo neaktívne); iné

neaktívne jednobunkové
mikroorganizmy, mŕtve ( s výnimkou
očkovacej látky pod číslom 3002);
prášky do pečiva:

2102 10 - Aktívne kvasnice:
2102 10 10 -- Kultivované kvasinky (kvasinkové

kultúry)
10 10 3

2102 10 31 až
 2102 10 39

-- Pekárenské (chlebové) kvasnice 8 8 3

2102 10 90 - Ostatné 8 8 3
2102 20 - Neaktívne kvasnice; iné neaktívne

jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:
-- Neaktívne kvasnice:

2102 20 11 --- V tabletách, kockách alebo
v podobných tvaroch, alebo v balení
na okamžitú spotrebu s netto
hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg

8 8 1

2102 30 00 - Hotové prášky do pečiva 9 9 1
2103 Prípravky na omáčky a pripravené

omáčky; korenisté zmesi a zmesi prísad
na ochutenie; horčičná jemná a hrubá
múčka a pripravená horčica:

2103 10 - Sójová omáčka:
-- Na podklade rastlinných olejov
-- Ostatné bez cla bez cla

2103 20 - Kečup a iné omáčky z paradajok:
-- Omáčky na podklade paradajkového

pretlaku
10 10 3

-- Ostatné
2103 30 - Horčičná jemná a hrubá múčka

a pripravená horčica:
2103 30 90 -- Pripravená horčica 9 9 1
2103 90 Ostatné:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2103 90 90 -- Ostatné:
--- S obsahom paradajok:
---- S kečupom
---- Na podklade rastlinných olejov 10 10 1
---- Ostatné
--- Ostatné:
---- Na podklade rastlinných olejov
---- Ostatné

2104 Prípravky na polievky alebo bujóny
a z nich pripravené polievky alebo
bujóny; homogenizované zmesi
potravinových prípravkov:

2104 10 - Prípravky na polievky alebo bujóny
a z nich pripravené polievky alebo
bujóny:

- S obsahom paradajok 7 7 1
- Ostatné

2104 20 00 - Homogenizované zmesi potravinových
prípravkov

10 10 1

2105 Zmrzlina, eskimo a podobné výrobky,
tiež s obsahom kakaa

6 6 3

2106 Potravinové prípravky inde neuvedené
ani nezahrnuté:

2106 10 - Bielkovinové koncentráty
a bielkovinové texturované látky:

2106 10 10 -- Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne
bielkoviny, sacharózu, izoglukózu,
glukózu alebo škrob alebo obsahujúce
menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych
tukov, menej ako 2,5 % hmotnosti
mliečnych bielkovín, menej ako 5 %
hmotnosti sacharózy alebo
izoglukózy, menej ako 5 % glukózy
alebo škrobu

8,8 8,8 1

2106 10 90 -- Ostatné 8,8 8,8 1
2106 90 - Ostatné:
2106 90 10 -- Prípravky nazývané „fondues“ (syrové,

rozpustné)
8,2 8,2 1

-- Ostatné:
2106 90 91 --- Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne

bielkoviny, sacharózu, izoglukózu,
glukózu alebo škrob alebo obsahujúce
menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych
tukov, menej ako 2,5 % hmotnosti
mliečnych bielkovín, menej ako 5 %
hmotnosti sacharózy alebo izoglukózy,
menej ako 5 % glukózy alebo škrobu:

ex 2106 90 91 ---- Hydrolyzáty bielkovín a autolyzáty
kvasníc

8,2 8,2 1

ex 2106 90 91 ---- Ostatné 8,2 8,2 1
2106 90 99 ---- Potravinárske prípravky

pozostávajúce z prírodného medu
obohateného materskou kašičkou

8,2 8,2 1

2106 90 99 --- Ostatné
2202 Voda vrátane minerálnych vôd

a sódoviek, s prídavkom cukru alebo
iných sladidiel alebo aromatizovaná
a iné nealkoholické nápoje s výnimkou
ovocných alebo zeleninových štiav
uvedených pod číslom 2209:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2202 10 - Voda vrátane minerálnych vôd
a sódoviek, s prídavkom cukru alebo
iných sladidiel alebo aromatizovaná

11 11 1

2202 90 - Ostatné
2202 90 10 -- Neobsahujúca výrobky uvedené pod

číslami 0401 až 0404 alebo tuky
získané z výrobkov uvedených pod
číslami 0401 až 0404:

ex 2202 90 10 --- Obsahujúce cukor, sacharózu alebo
invertovaný cukor

11 11 1

2202 90 91 až
 2202 90 99

-- Ostatné 11 11 1

2203 Pivo zo sladu 24 24 1
2205 Vermút a ostatné vína z čerstvého

hrozna pripravené pomocou
aromatických bylín alebo iných
aromatických látok

2205 10 - V nádobách s obsahom
nepresahujúcim 2 litre:

2205 10 10 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer obsahujúci 18 % vol alebo menej

20 20 2

2205 10 90 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer presahujúci 18 % vol

2205 90 - Ostatné
-- Majúce skutočný alkoholometrický

titer obsahujúci 18 % vol alebo menej
20 20 2

2205 90 90 -- Majúce skutočný alkoholometrický
titer presahujúci 18 % vol

Etylalkohol nedenaturovaný
s obsahovým alkoholometrickým titrom
menším než 80 % vol, destiláty, likéry
a ostatné liehové nápoje; zložené
alkoholické prípravky používané na
výrobu nápojov:

2208 10 - Zložené alkoholické prípravky
používané pri výrobe nápojov:

2208 Etylalkohol nedenaturovaný
s obsahovým alkoholometrickým titrom
menším než 80 % vol, destiláty, likéry
a ostatné liehové nápoje; zložené
alkoholické prípravky používané na
výrobu nápojov:

2208 10 00 - Zložené alkoholické prípravky
používané na výrobu nápojov

27 Min
 1,6 ECU/ %

 vol/hl

23 Min
 1,4 ECU/ %

 vol/hl

19 Min 1,1 ECU/ %
 vol/hl

19 Min
1,1 ECU/ %

 vol/hl

1

2208 20 - Destiláty z hroznových výliskov alebo
z hrozna:

2208 20 10 -- V nádobách s obsahom 2 litre
a menším

25 25 1

2208 20 90 -- V nádobách s obsahom prevyšujúcim
2 litre

25 25 1

2208 30 - Whisky:
-- Whisky Bourbon, v nádobách

s obsahom:
15 15 1

2208 30 11 --- 2 litre alebo menej1)
2208 30 19 --- Viac ako 2 litre

Ostatné v nádobách s obsahom:
2208 30 91 --- 2 litre alebo menej
2208 30 99 --- Viac ako 2 litre

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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2208 40 - Rum a tafia (rum z melasy):
2208 40 10 -- V nádobách s obsahom

nepresahujúcim 2 litre
2208 40 90 -- V nádobách s obsahom prevyšujúcim

2 litre
2208 50 - Džin a borovička:

-- V nádobách s obsahom:
2208 50 11 --- Nepresahujúcim 2 litre
2208 50 19 --- Viac ako 2 litre

-- Borovička v nádobách s obsahom: 15 15 1
2208 50 91 --- Nepresahujúcim 2 litre
2208 50 99 --- Viac ako 2 litre
2208 90 - Ostatné:

-- Arak v nádobách s obsahom:
2208 90 11 --- Nepresahujúcim 2 litre
2208 90 19 --- Viac ako 2 litre

-- Vodka s alkoholometrickým titrom
45,4 % vol alebo s menším a slivovica,
hruškovica a čerešňovica (s výnimkou
likérov) v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre
2208 90 31 --- Vodka
2208 90 33 ---- Slivovica, hruškovica alebo

čerešňovica (s výnimkou likérov)
2208 90 39 --- Viac ako 2 litre

-- Ostatné liehové nápoje, likéry
a ostatné alkoholické nápoje
v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre:
---- Liehové nápoje (s výnimkou

likérov):
2208 90 51 ---- Destiláty z ovocia
2208 90 53 ----- Ostatné

-- Ostatné alkoholické nápoje
v nádobách s obsahom:

--- Nepresahujúcim 2 litre:
2208 90 55 ---- Likéry: 15 15 1
2208 90 59 ---- Ostatné alkoholické nápoje:

--- Viac než dva litre
---- Destiláty (okrem likérov)

2208 90 71 ----- Destiláty z ovocia
2208 90 73 ----- Ostatné:

ex 2208 90 79 ---- Likéry a ostatné liehové nápoje
-- Nedenaturovaný etylalkohol

s alkoholometrickým titrom menším
ako 80 % vol v nádobách s obsahom:

25 25 1

2208 90 91 --- Nepresahujúcim 2 litre

1) Položka pod podkapitolou podlieha podmienkam ustanoveným relevantnými ustanoveniami Spoločenstva.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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PROTOKOL č. 4
týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
ODDIEL I
DEFINÍCIA POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“
Článok l
Kritériá pôvodu
Na účel realizácie tejto Dohody a bez ohľadu na ustanovenia článkov 2 a 3 tohto protokolu tieto
výrobky sa budú považovať za
1. výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve:
a) výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 4 tohto protokolu,
b) výrobky získané v Spoločenstve, ktoré obsahujú materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané,
pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Spoločenstve v
zmysle článku 5 tohto protokolu,
2. výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike:
a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike v zmysle článku 4 tohto protokolu,
b) výrobky získané v Slovenskej republike, ktoré obsahujú materiály, ktoré v nej neboli úplne
získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v
Slovenskej republike v zmysle článku 5 tohto protokolu.
Článok 2
Bilaterálna kumulácia
1. Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 písm. b) materiály, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa
považujú podľa tohto protokolu za materiály, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, a pritom tam
nemusia byť dostatočne opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3
tohto protokolu.
2. Bez ohľadu na článok 1 ods. 2 písm. b) materiály, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa považujú
podľa tohto protokolu za materiály, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, a pritom tam
nemusia byť dostatočne opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3
tohto protokolu.
Článok 3
Kumulácia s materiálmi, ktoré majú pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike
1.
a) Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 písm. b) a podľa ustanovení odsekov 2 a 4 materiály, ktoré majú
pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike v zmysle protokolu č. 4, ktorý tvorí prílohu
dohôd uzavretých medzi Spoločenstvom a týmito krajinami, sa považujú za materiály, ktoré majú
pôvod v Spoločenstve, a pritom nemusia byť v ňom dostatočne opracované alebo spracované,
pravdaže za predpokladu, že boli opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v článku 5
ods. 3 tohto protokolu.
b) Bez ohľadu na článok 1 ods. 2 písm. b) a podľa ustanovení odsekov 2 a 4 materiály, ktoré majú
pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike v zmysle protokolu č. 4, ktorý tvorí prílohu
dohôd uzavretých medzi Spoločenstvom a týmito krajinami, sa považujú za materiály, ktoré majú
pôvod v Slovenskej republike, a pritom nemusia byť v nej dostatočne opracované a spracované,
pravdaže za predpokladu, že boli opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v článku 5
ods. 3 tohto protokolu.
2. Výrobky, ktoré získali štatút pôvodu podľa odseku 1, sa naďalej budú považovať za výrobky,
ktoré majú pôvod v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike vtedy, ak pridaná hodnota prevyšuje
hodnotu použitých materiálov, ktoré majú pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike. Ak
tomu tak nebude, potom na účel realizácie tejto Dohody alebo dohôd medzi Spoločenstvom a
Poľskom, Maďarskom a Českou republikou sa príslušné výrobky budú považovať za výrobky s
pôvodom v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike podľa toho, v ktorej z týchto krajín sa
dosahuje najvyššia hodnota použitých materiálov.
Pri materiáloch, ktoré majú pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike, sa nebudú brať
do úvahy také materiály, ktoré boli dostatočne opracované alebo spracované v Spoločenstve alebo
v Slovenskej republike.
3. „Pridaná hodnota“ sa ráta ako cena franko závod mínus colná hodnota všetkých použitých
materiálov, ktoré nemajú pôvod v štáte alebo v skupine štátov, kde sa tieto výrobky získali.
4. Na účely tohto článku sa použijú rovnaké zásady týkajúce sa pôvodu ako tie v tomto protokole,
ktoré sa uplatňujú v obchode medzi Spoločenstvom a Poľskom, Maďarskom a Českou republikou a
medzi Slovenskou republikou a týmito troma krajinami, ako aj medzi týmito troma krajinami
navzájom i jednotlivo.
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Článok 4
Úplne získané výrobky
1. V zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) sa tieto výrobky považujú za úplne získané
buď v Spoločenstve, alebo v Slovenskej republike:
a) nerastné produkty vyťažené z pôdy alebo z morského dna týchto štátov,
b) rastlinné produkty dopestované a zozbierané v týchto štátoch,
c) živé zvieratá narodené a chované v týchto štátoch,
d) produkty živých zvierat chovaných v týchto štátoch,
e) produkty získané poľovníctvom a rybárstvom v týchto štátoch,
f) produkty z morského rybolovu a iné produkty mora získané plavidlami týchto štátov,
g) produkty vytvorené na palube rybárskych spracovateľských lodí týchto štátov výhradne z
produktov uvedených v písmene f),
h) úžitkové predmety zhromaždené v týchto štátoch, určené len na získanie surovín,
i) odpad a šrot, ktoré sú výsledkom výrobných operácií vykonaných v týchto štátoch,
j) tovar vyrobený v týchto štátoch výlučne z produktov špecifikovaných v písmenách a) až i).
2. Termín „plavidlá týchto štátov“ v odseku 1 písm. f) sa vzťahuje iba na plavidlá,
– ktoré sú registrované alebo zaznamenané v Slovenskej republike alebo v členskom štáte
Spoločenstva,
– ktoré sa plavia pod zástavou Slovenskej republiky alebo členského štátu Spoločenstva,
– ktoré vlastnia aspoň na 50 % občania Slovenskej republiky alebo členských štátov Spoločenstva
alebo firma s ústredím v niektorom z týchto štátov alebo v Slovenskej republike, ktorej riaditeľ,
vedúci, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú občania
Slovenskej republiky alebo členských štátov Spoločenstva a u ktorých okrem toho v prípade
spoluvlastníctva alebo v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí
týmto štátom, Slovenskej republike, ich verejným inštitúciám alebo občanom týchto štátov,
– ktorých kapitán a dôstojníci sú občanmi Slovenskej republiky alebo členských štátov
Spoločenstva,
– ktorých posádku tvoria aspoň na 75 % občania Slovenskej republiky alebo členských štátov
Spoločenstva.
3. Výrazy „Slovenská republika“ a „Spoločenstvo“ zahŕňajú aj teritoriálne vody, ktoré obklopujú
Slovenskú republiku a členské štáty Spoločenstva.
Námorné plavidlá vrátane spracovateľských rybárskych lodí, na ktorých sa ulovené ryby
opracovávajú alebo spracovávajú, sa považujú za súčasť územia Spoločenstva alebo Slovenskej
republiky za predpokladu, že spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 2.
Článok 5
Dostatočne spracované výrobky
1. Na účely článku 1 sa materiály, ktoré nemajú pôvod v danej krajine, považujú za dostatočne
opracované alebo spracované, ak je získaný výrobok zaradený pod iné číslo, ako je číslo, pod ktoré
sú zaradené všetky nepôvodné materiály, ktoré sa použili na jeho výrobu, podľa odsekov 2 a 3.
Výrazy „kapitoly“ a „čísla“, ktoré sa používajú v tomto protokole, značia kapitoly a čísla
(štvorčíselné kódy), ktoré sa používajú v nomenklatúre, z ktorej pozostáva Harmonizovaný systém
opisu a číselného kódovania tovaru (ďalej len „Harmonizovaný systém“ alebo HS).
Výraz „zatriedený“ sa vzťahuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu pod konkrétne číslo.
2. Pri každom výrobku uvedenom v stĺpci l a 2 zoznamu prílohy II musia byť pri danom výrobku
splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 namiesto pravidla uvedeného v odseku 1.
a) Tam, kde sa v zozname prílohy II uplatňuje percentuálne pravidlo na určenie štatútu pôvodu
výrobku získaného v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike, musí hodnota pridaná
opracovaním alebo spracovaním zodpovedať cene franko závod získaného výrobku, zníženej o
hodnotu materiálov tretej krajiny dovezených do Spoločenstva alebo do Slovenskej republiky.
b) Výraz „hodnota“ v zozname prílohy II značí colnú hodnotu v čase dovozu použitých nepôvodných
materiálov alebo, ak nie je známa a nedá sa zistiť, prvú cenu zaplatenú za tieto materiály na
príslušnom území, ktorá sa dá zistiť.
Tam, kde treba určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, sa uplatňujú ustanovenia uvedené
v jednotlivých písmenách mutatis mutandis.
c) Výraz „cena franko závod“ používaný v zozname prílohy II značí cenu zaplatenú za získaný
výrobok výrobcovi, u ktorého sa vykonáva posledné opracovanie alebo spracovanie, za
predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o
všetky dane, ktoré sa preplácajú alebo sa môžu preplácať, ak sa získaný výrobok vyváža.
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d) „Colná hodnota“ značí hodnotu určenú v súlade s Dohodou o realizácii článku VII Všeobecnej
dohody o clách a obchode (GATT) uzavretej v Ženeve 12. apríla 1979.
3. Na účely realizácie odsekov 1 a 2 sa za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na
priznanie štatútu pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či nastane alebo nenastane zmena čísla,
považujú
a) činnosti, ktoré zabezpečujú konzerváciu výrobkov počas prepravy a skladovania (vetranie,
rozloženie, sušenie, chladenie, naloženie do soli, kysličníka siričitého alebo do iných vodných
roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné činnosti),
b) jednoduché činnosti pozostávajúce z odstraňovania prachu, z osievania, triedenia,
klasifikovania, združovania (vrátane vytvárania zostáv predmetov), umývania, natierania, rezania,
c)

i) zmeny balenia, rozoberanie a zostavenie zásielok,

ii) jednoduché ukladanie do fliaš, vriec, prepraviek, škatúľ, pripevňovanie kartičiek a doštičiek atď.
a všetky ďalšie jednoduché baliace činnosti,

d) pripevňovanie značiek, nálepiek a podobných rozlišovacích značiek na výrobky alebo na ich
obaly,
e) jednoduché miešanie rovnakých alebo rôznych výrobkov, kde jedna alebo viac zložiek zmesi
nespĺňa podmienky ustanovené týmto protokolom, ktoré by umožnili, aby sa považovali za také,
ktoré majú pôvod v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,
f) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie kompletného výrobku,
g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v jednotlivých písmenách a) až f),
h) zabíjanie zvierat.
Článok 6
Neutrálne prvky
Na určenie, či má výrobok pôvod v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike, netreba určiť pôvod
elektrickej energie, palív, zariadenia a strojov a nástrojov použitých na získanie takého výrobku
ani materiálov, ktoré do konečného zloženia nevstupujú.
Článok 7
Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje
Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje, ktoré sa posielajú spolu so zariadením, strojom,
prístrojom alebo s vozidlom, ktoré tvoria súčasť bežného vybavenia a sú zahrnuté v cene alebo
ktoré nie sú zvlášť fakturované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja
alebo vozidla.
Článok 8
Súpravy
Súpravy (súbory), ako sú definované vo všeobecnom pravidle č. 3 Harmonizovaného systému, sa
považujú za pôvodné vtedy, ak všetky výrobky, ktoré sú jeho komponentmi, sú výrobkami s
pôvodom (v daných krajinách). Ak však súprava pozostáva z výrobkov, ktoré majú pôvod a ktoré
nemajú pôvod, súprava sa bude považovať ako celok za súpravu s pôvodom za predpokladu, že
hodnota výrobkov, ktoré nemajú pôvod, nepresahuje 15 % ceny danej súpravy franko závod.
Článok 9
Priama doprava
l. Prednostné zaobchádzanie zabezpečované na základe Dohody alebo podľa ustanovení článku 3
ods. 2 na základe dohôd medzi Spoločenstvom a Poľskom, Maďarskom a Českou republikou sa
vzťahuje iba na výrobky alebo na materiály, ktoré sa prepravujú medzi územím Spoločenstva a
Slovenskej republiky bez vstupu na akékoľvek iné územie. Ale tovar s pôvodom, ktorý tvorí len
jednu jedinú zásielku, ktorá nie je rozdelená, sa môže prepravovať v prípade potreby aj cez iné
územie, ako je územie Spoločenstva alebo Slovenskej republiky, s prekládkou alebo s dočasným
uskladnením na takom území tak, že tovar zostane pod dozorom colných orgánov v tranzitnom
štáte alebo pod dozorom uskladňujúcich orgánov a že sa s ním nebudú vykonávať nijaké iné
operácie okrem vyloženia, opätovného naloženia alebo okrem operácií, ktoré sú určené na to, aby
sa zachoval v dobrom stave.
2. Dôkaz o tom, že boli splnené podmienky uvedené v odseku 1, treba predložiť príslušným colným
orgánom vo forme
a) jednoduchého nákladného listu vydaného vo vyvážajúcej krajine; v liste má byť zahrnutý aj
prechod cez krajinu tranzitu,
b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi v krajine tranzitu
– s presným opisom tovaru,
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– s uvedením dátumu vykládky a opätovnej nakládky tovaru alebo nalodenia, alebo vylodenia, s
označením použitých lodí a ostatných dopravných prostriedkov a
– s potvrdením podmienok, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu,
c) alebo ak nemožno predložiť uvedené, vo forme dokladových materiálov.
Článok 10
Územná požiadavka
Podmienky ustanovené v tomto oddiele, ktoré sa vzťahujú na získanie štatútu pôvodu, musia byť v
Spoločenstve alebo v Slovenskej republike splnené bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov
2 a 3.
Ak sa budú výrobky s pôvodom vyvezené zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do iného
štátu vracať, s výnimkou ustanovení článkov 2 a 3, musia sa považovať za výrobky, ktoré nemajú
pôvod, ak sa nebude dať colným orgánom uspokojivo dokázať, že
– vracaný tovar je ten istý tovar ako tovar vyvezený,
– nevykonali sa na ňom iné operácie ako tie, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie tovaru v dobrom
stave počas jeho pobytu v danej krajine.
ODDIEL II
DÔKAZ PÔVODU
Článok 11
Sprievodné osvedčenie EUR. 1
Potvrdenie o štatúte pôvodu výrobkov v zmysle tohto protokolu sa predkladá vo forme
sprievodného osvedčenia EUR. 1, ktorého vzor je v prílohe III tohto protokolu.
Článok 12
Bežný postup vydávania osvedčení
1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa vydáva len na základe písomnej žiadosti vývozcu a na jeho
zodpovednosť alebo na základe žiadosti jeho oprávneného zástupcu. Žiadosť sa vystavuje na
formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe III tohto protokolu a podľa tohto protokolu sa aj
vypĺňa.
Žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR. 1 musia colné orgány vyvážajúceho štátu uchovávať
najmenej dva roky.
2. Spolu so žiadosťou musí vývozca alebo jeho zástupca predložiť aj akékoľvek príslušné podporné
doklady, ktoré dokazujú, že vyvážané výrobky oprávňujú vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1.
Na požiadanie príslušných úradov musí vývozca predložiť všetky doplňujúce dôkazy, ktoré si môžu
vyžiadať na určenie správnosti štatútu pôvodu výrobkov, ktoré prichádzajú do úvahy na
preferenčné zaobchádzanie, a musí súhlasiť s akoukoľvek kontrolou svojich účtov, ako aj s
akoukoľvek kontrolou postupov získavania uvedených výrobkov, ktoré budú spomínané úrady
vykonávať.
Podporné doklady spomínané v tomto odseku musia vývozcovia uchovávať najmenej dva roky.
3. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa môže vydať iba tam, kde môže poslúžiť ako doklad, ktorý je
potrebným dôkazom na realizáciu tejto Dohody alebo dohôd uzavretých medzi Spoločenstvom a
Poľskom, Maďarskom a Českou republikou.
4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány členského štátu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva vtedy, ak sa vyvážaný tovar dá považovať za výrobky, ktoré majú
pôvod v Spoločenstve v zmysle článku 1 ods. 1, alebo za výrobky, ktoré majú pôvod v Poľsku,
Maďarsku alebo v Slovenskej republike v zmysle článku 3 ods. 2 tohto protokolu. Sprievodné
osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány Slovenskej republiky vtedy, ak možno vyvážaný tovar
považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike v zmysle článku 1 ods. 2, alebo za
výrobky, ktoré majú pôvod v Poľsku, Maďarsku alebo v Českej republike v zmysle článku 3 ods. 2
tohto protokolu.
5. Tam, kde sa používajú kumulačné ustanovenia článku 2 alebo 3, colné orgány členských štátov
Spoločenstva alebo Slovenskej republiky môžu vydať sprievodné osvedčenia EUR. 1 podľa
podmienok ustanovených týmto protokolom vtedy, ak sa exportovaný tovar považuje za výrobky s
pôvodom (v daných krajinách) v zmysle tohto protokolu, s podmienkou, že tovar zahrnutý v
sprievodných osvedčeniach EUR. 1 je v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike. V týchto
prípadoch sa vydávajú sprievodné osvedčenia EUR. 1 na základe predloženia dôkazu o pôvode,
ktorý bol predtým vydaný alebo vyhotovený. Dôkaz o pôvode musia colné orgány vyvážajúceho
štátu uchovávať najmenej dva roky.
6. Keďže je sprievodné osvedčenie EUR. 1 doklad, ktorý je potrebným dôkazom pri používaní
dojednaní o preferenčných tarifách zakotvených v Dohode, colné orgány vyvážajúceho štátu sú
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zodpovedné za vykonanie akýchkoľvek potrebných krokov určených na overenie pôvodu tovaru a
kontrolu ostatných údajov v osvedčení.
7. Na účel overenia, či boli splnené podmienky na vystavenie osvedčenia EUR. 1, majú colné
orgány právo vyžiadať si všetky písomné doklady alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú
považujú za primeranú.
8. Colné orgány vyvážajúceho štátu sú zodpovedné za zabezpečenie presného vyplnenia formulárov
uvedených v odseku 1. Musia skontrolovať najmä to, či bolo miesto určené na opis výrobkov
vyplnené spôsobom vylučujúcim možnosť podvodného dodatočného doplnenia. Výrobky musia byť
preto opísané tak, aby neostali prázdne riadky. Kde nie je celý priestor zaplnený, musí byť pod
posledným riadkom opisu urobená vodorovná čiara a prázdny priestor sa musí prečiarknuť po
celej dĺžke.
9. Dátum vydania sprievodného osvedčenia sa musí uviesť v tej časti osvedčenia, ktorá je
vyhradená colným orgánom.
10. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúceho štátu, keď sa vyvážajú
výrobky, ktorých sa osvedčenie týka. Osvedčenie sa dáva k dispozícii vývozcovi ihneď, ako bol
vlastný vývoz vykonaný alebo zabezpečený.
Článok 13
Dlhodobé osvedčenia EUR. 1
1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 ods. 10 sprievodné osvedčenie EUR. 1 môžu vydávať
colné úrady vyvážajúceho štátu, aj keď ide o vývoz len istej časti výrobkov, na ktoré sa vzťahuje,
len v prípade, ak osvedčenie zahŕňa celý rad vývozov tých istých výrobkov od toho istého vývozcu k
tomu istému dovozcovi, a to maximálne počas obdobia jedného roku odo dňa vydania
sprievodného osvedčenia (ďalej len „LT osvedčenie“).
2. LT osvedčenie sa vydáva v súlade s ustanoveniami článku 12 na základe vlastného uváženia
colných orgánov vyvážajúceho štátu a podľa toho, ako colné orgány posúdia potrebu takého
postupu, len vtedy, ak zostane stav pôvodu výrobkov, ktoré majú byť vyvážané, nezmenený počas
obdobia platnosti LT osvedčenia. Ak niektorý tovar už viac nespadá pod LT osvedčenie, musí o tom
vývozca bezodkladne informovať colné orgány, ktoré osvedčenie vydali.
3. Tam, kde platí postup týkajúci sa LT osvedčení, môžu colné orgány vyvážajúceho štátu
predpísať použitie sprievodných osvedčení EUR. 1 označených charakteristickým znakom, podľa
ktorého ich možno identifikovať.
4. Rubrika 11 „Colná indosácia“ sprievodného osvedčenia EUR. 1 musí byť potvrdená ako zvyčajne
colnými orgánmi vyvážajúceho štátu.
5. V rubrike 7 sprievodného osvedčenia EUR. 1 musí byť jedna z týchto viet:
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„CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ....“
„LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ....“
„LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS .....“
„ΠIΣTOΠOIHTIKO LT IΣXYON MEXPI ...“
„LT CERTIFICATE VALID UNTIL ....“
„CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU' AU ...“
„CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...“
„LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...“
„CERTIFICADO LT VALIDO ATE ....“
„LT-SWIADECTWO WAZNE DO ....“
„LT-BIZONYÍTVÁNY ÉRVÉNYES .... - IG“
„LT OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ....“
„LT OSVEDČENIE PLATNÉ DO ....“
(Dátum je vyznačený arabskými číslicami.)
6. V rubrikách 8 a 9 LT osvedčenia nemusia byť uvedené značky, čísla, počet, druh balíkov a
brutto hmotnosť (kg) alebo iné miery (litre, m3 atď). Rubrika 8 však musí obsahovať označenie a
opis výrobkov, ktoré je dostatočne presné na to, aby sa mohli dať identifikovať.
7. Bez ohľadu na ustanovenia článku 18 LT osvedčenie sa musí predložiť dovoznej colnici pri
prvom dovoze výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, alebo ešte pred ním. V prípade, že
dovozca preclieva tovar na niekoľkých colniciach v štáte dovozu, colné orgány možu od neho
požadovať, aby dodal kópie LT osvedčení všetkým týmto colniciam.
8. Ak sa LT osvedčenie predloží colným orgánom, dôkaz o pôvode dovážaných výrobkov sa robí
počas platnosti LT osvedčení faktúrami, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
a) ak faktúra zahŕňa tovar s pôvodom (v daných krajinách), ako aj tovar bez takého pôvodu,
vývozca musí tieto dve kategórie striktne rozlišovať,
b) vývozca musí v každej faktúre označiť číslo LT osvedčenia, ktoré sa týka tovaru, dátum
vypršania platnosti osvedčenia a názov krajiny alebo krajín, v ktorých majú výrobky pôvod.
Vyhlásenie na faktúre, ktoré robí vývozca, a číslo LT osvedčenia s označením krajiny pôvodu tvoria
deklaráciu toho, že tovar spĺňa podmienky požadované týmto protokolom na získanie štatútu
preferenčného pôvodu.
Colné orgány vyvážajúceho štátu môžu požadovať, aby údaje, ktoré sa podľa uvedených
ustanovení musia na faktúre objaviť, boli potvrdené vlastnoručným podpisom, za ktorým
nasleduje meno signatára čitateľným písmom,
c) opis a označenie tovaru na faktúre musia byť dostatočne podrobné, aby sa dalo jasne preukázať,
že tovar je uvedený aj na LT osvedčení, na ktoré sa vzťahuje faktúra,
d) faktúry môžu byť vystavené len na tovar exportovaný počas obdobia platnosti príslušných LT
osvedčení. Môžu sa predložiť dovozným colným orgánom aj do štyroch mesiacov od ich vystavenia
vývozcom.
9. V rámci vydávania LT osvedčení faktúry, ktoré spĺňajú podmienky tohto článku, môžu byť
vystavené a prenesené alebo prípadne prenesené pomocou telekomunikácií alebo metódami
elektronického spracovávania údajov. Také faktúry colné orgány dovážajúceho štátu akceptujú
ako dôkaz pôvodu tovaru dovážaného v súlade s ostatnými postupmi colných orgánov
dovážajúceho štátu.
10. Ak colné orgány vyvážajúceho štátu zistia, že osvedčenie a/alebo faktúra vydané podľa
ustanovení tohto článku nie sú platné, pokiaľ ide o akýkoľvek dodávaný tovar, musia o tom
okamžite informovať colné orgány dovážajúceho štátu.
11. Ustanovenia tohto článku nie sú v rozpore s používaním pravidiel Spoločenstva, členských
štátov a Slovenskej republiky o colných formalitách a o používaní colných dokumentov.
Článok 14
Vystavovanie EUR. 1 so spätnou platnosťou
1. Za mimoriadnych okolností možno vystaviť sprievodné osvedčenie EUR. 1 aj po vývoze výrobkov,
na ktoré sa vzťahuje, ak v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo pre neúmyselnú zábudlivosť,
alebo pre zvláštne okolnosti.
2. Na realizáciu odseku 1 musí vývozca v písomnej žiadosti
– uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje,
– potvrdiť, že v čase vývozu príslušných výrobkov nebolo vystavené nijaké sprievodné osvedčenie
EUR. 1, a uviesť dôvody.
3. Colné orgány môžu vystaviť sprievodné osvedčenie EUR. 1 so spätnou platnosťou len vtedy, keď
si overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v príslušnej kartotéke.
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Osvedčenia vydané so spätnou platnosťou musia obsahovať jednu z týchto viet:
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„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,
„DELIVRE A POSTERIORI“,
„RILASCIATO A POSTERIORI“,
„AFGEGEVEN A POSTERIORI“,
„ISSUED RETROSPECTIVELY“,
„UDSTEDT EFTERFoLGENDE“,
„EKΔOΘN EK TΩN YΣTEPΩN“,
„EXPEDIDO A POSTERIORI“,
„EMITIDO A POSTERIORI“,
„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“,
„KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL“,
„VYSTAVENO DODATEČNĚ“,
„VYSTAVENÉ DODATOČNE“.
4. Potvrdenie spomínané v odseku 3 treba uviesť na sprievodnom osvedčení EUR. 1 do rubriky s
názvom „Poznámky“.
Článok 15
Vystavenie duplikátu EUR. 1
1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne
požiadať colné orgány, ktoré sprievodné osvedčenie vystavili, o duplikát vyhotovený na základe
vývozných dokladov, ktoré majú v držbe.
2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto slov:
„DUPLIKAT“,
„DUPLICATA“,
„DUPLICATO“,
„DUPLICAAT“,
„DUPLICATE“,
„ANTIГPAФO“,
„DUPLICADO“,
„SEGUNDA VIA“,
„DUPLIKÁT“,
„MÁSOLAT“.
3. Potvrdenie uvedené v odseku 2 treba na sprievodnom osvedčení EUR. 1 uviesť do rubriky
„Poznámky“.
4. Duplikát, ktorý musí obsahovať dátum vystavenia originálneho sprievodného osvedčenia, bude
platiť od tohto dátumu.
Článok 16
Zjednodušený postup vydania osvedčení
1. Čiastočným zrušením článkov 12, 14 a 15 tohto protokolu možno pri vystavení sprievodného
osvedčenia EUR. 1 použiť aj zjednodušený postup v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.
2. Colné orgány vyvážajúceho štátu môžu oprávniť hociktorého vývozcu (ďalej len „schválený
vývozca“), ktorý robí časté zásielky, na ktoré sa môžu vystavovať sprievodné osvedčenia EUR. 1, a
ktorý ponúka na spokojnosť kompetentných orgánov všetky záruky potrebné na overenie stavu
pôvodu výrobkov, na to, aby nepredkladal colnici vyvážajúceho štátu v čase vývozu ani tovar, ani
žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR. 1, ktoré sa týka tohto tovaru podľa podmienok
ustanovených v článku 12 tohto protokolu.
3. Oprávnenie uvedené v odseku 2 určuje podľa uváženia kompetentných orgánov, že rubrika 11
„Colná indosácia“ na sprievodnom osvedčení EUR. 1 musí byť buď
a) (...) indosovaná vopred pečiatkou kompetentnej colnice vyvážajúceho štátu a podpisom alebo
faksimile podpisu úradníka tejto colnice, alebo
b) indosovaná schváleným vývozcom špeciálnou pečiatkou, ktorú schválili colné orgány
vyvážajúceho štátu a ktorá je zhodná so vzorom uvedeným v prílohe V tohto protokolu. Táto
pečiatka môže byť na formulároch predtlačená.
4. V prípadoch uvádzaných v odseku 3 písm. a) sa musí na sprievodnom osvedčení EUR. 1 do
rubriky 7 „Poznámky“ uviesť jedna z týchto viet:
„PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO“,
„FORENKLET PROCEDURE“,
„VEREINFACHTES VERFAHREN“,
„AΠΛOYΣTEYMENH ΔIAΔIKAΣIA“,
„SIMPLIFIED PROCEDURE“,
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„PROCEDURE SIMPLIFIEE“,
„PROCEDURA SEMPLIFICATA“,
„VEREENVOUDIGDE PROCEDURE“,
„PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO“,
„UPROSZCZONA PROCEDURA“,
„EGYSZERŹSÍTETT ELJÁRÁS“,
„ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ“,
„ZJEDNODUŠENÉ KONANIE“.
5. Rubriku 11 „Colná indosácia“ musí na sprievodnom osvedčení EUR. 1 v prípade potreby vyplniť
schválený vývozca.
6. V prípade potreby musí schválený vývozca uviesť do rubriky 13 osvedčenia EUR. 1 „Žiadosť o
overenie“ názov a adresu orgánu, ktorý je kompetentný také osvedčenie overiť.
7. Ak sa použije zjednodušený postup, colné orgány vyvážajúceho štátu môžu nariadiť použitie
osvedčenia EUR. 1, ktoré má odlišovací znak, podľa ktorého ho možno identifikovať.
8. V oprávnení uvedenom v odseku 2 určia kompetentné orgány najmä
a) podmienky, na základe ktorých sa vypracujú žiadosti o osvedčenie EUR. 1,
b) podmienky, v rámci ktorých sa majú tieto žiadosti uchovávať aspoň dva roky,
c) v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) orgán kompetentný vykonať overenie uvedené v
článku 28 tohto protokolu.
9. Colné orgány vyvážajúceho štátu môžu určiť niektoré kategórie tovaru ako tie, ktoré
neprichádzajú do úvahy na špeciálne zaobchádzanie podľa odseku 2.
10. Colné orgány odmietnu vydať oprávnenie uvedené v odseku 2 tým vývozcom, ktorí neposkytnú
všetky záruky, ktoré považujú za potrebné. Tieto kompetentné orgány môžu kedykoľvek
oprávnenie zrušiť. Musia to urobiť, len čo schválený vývozca nespĺňa podmienky alebo už viac
neposkytuje požadované záruky.
11. Schváleného vývozcu možno vyzvať, aby informoval kompetentné orgány v súlade s predpismi,
ktoré tieto orgány ustanovia, o tovare, ktorý má odoslať, aby orgány mohli vykonať overenie, ktoré
považujú za potrebné, ešte pred odoslaním tovaru.
12. Colné orgány vyvážajúceho štátu môžu u schválených vývozcov urobiť akúkoľvek kontrolu,
ktorú považujú za potrebnú. Schválení vývozcovia im takú kontrolu musia umožniť.
13. Ustanovenia tohto článku budú platiť bez ohľadu na aplikáciu predpisov Spoločenstva,
členských štátov a Slovenskej republiky týkajúcich sa colných formalít a colných dokumentov.
Článok 17
Výmena osvedčení
1. Kedykoľvek sa musí dať vymeniť jedno alebo viac sprievodných osvedčení EUR. 1 za jedno alebo
za viac iných osvedčení vtedy, ak to urobí colnica alebo iný kompetentný orgán zodpovedný za
kontrolu tovaru.
2. Keď výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, v Českej republike, v Slovenskej republike, v
Poľsku alebo v Maďarsku, dovezené do voľnej zóny pod záštitou osvedčenia EUR. 1 prejdú úpravou
alebo spracovaním, musia príslušné orgány vystaviť nové osvedčenie EUR. 1 na žiadosť vývozcu,
ak je úprava alebo spracovanie vykonané v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
3. Náhradné osvedčenie sa považuje za definitívne sprievodné osvedčenie EUR. 1 na účel aplikácie
tohto protokolu vrátane ustanovení tohto článku.
4. Náhradné osvedčenie sa vydáva na základe žiadosti opätovného vývozcu, keď príslušné orgány
preveria dodané informácie uvedené v žiadosti žiadateľa. Dátum a poradové číslo pôvodného
sprievodného osvedčenia EUR. 1 treba uviesť do rubriky 7.
Článok 18
Platnosť osvedčení
1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť do štyroch mesiacov odo dňa vydania colnými
orgánmi vyvážajúceho štátu colným orgánom dovážajúceho štátu, do ktorého výrobky vstupujú.
2. Sprievodné osvedčenia EUR. 1, ktoré sa predkladajú colným orgánom dovážajúceho štátu po
konečnom dátume predloženia špecificky uvedenom v odseku 1, môžu byť prijaté s cieľom
uplatňovať preferenčné zaobchádzania v tých prípadoch, keď nepredloženie týchto osvedčení do
určeného konečného termínu spôsobila vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti.
3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúceho štátu akceptovať
tieto osvedčenia v prípadoch, ak im boli výrobky predložené pred spomínaným konečným
termínom.
Článok 19
Výstavy
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1. Výrobky zaslané zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky na výstavu do inej krajiny, ako
je Slovenská republika alebo ktorýkoľvek členský štát Spoločenstva, a predané na výstave na dovoz
do Slovenskej republiky alebo do Spoločenstva môžu mať pri dovoze výhody na základe ustanovení
Dohody pod podmienkou, že tieto výrobky spĺňajú požiadavky tohto protokolu, ktorý ich oprávňuje
na to, aby sa považovali za výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,
za predpokladu, že sa na spokojnosť colných orgánov dokáže, že
a) vývozca odoslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do krajiny, kde sa
konala výstava a kde ich vystavoval,
b) tento vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal niekomu v Spoločenstve
alebo v Slovenskej republike,
c) výrobky boli počas výstavy alebo ihneď po jej skončení odoslané do Spoločenstva alebo do
Slovenskej republiky v takom istom stave, v akom boli zaslané na výstavu,
d) výrobky neboli použité, keďže boli odoslané na výstavu len na vystavenie.
2. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa musí predložiť colným orgánom bežným spôsobom. Musí na
ňom byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby si možno vyžiadať aj ďalšie písomné
doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, na základe ktorých boli vystavované.
3. Odsek l platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku výstavu alebo pre
výstavu remeselných výrobkov, pre veľtrh, alebo pre podobnú verejnú prehliadku, alebo ukážku,
ktorá nie je usporiadaná na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch s
úmyslom predať zahraničné výrobky a počas ktorej zostávajú výrobky pod colnou kontrolou.
Článok 20
Predkladanie osvedčení
Sprievodné osvedčenia EUR. 1 sa predkladajú colným orgánom v dovážajúcom štáte v súlade s
postupmi ustanovenými týmto štátom. Spomínané orgány môžu žiadať preklad osvedčenia. Môžu
tiež žiadať, aby bolo k dovoznému vyhláseniu priložené aj vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky
spĺňajú podmienky požadované na realizáciu Dohody.
Článok 21
Dovoz po častiach
Bez obmedzenia ustanovení článku 5 ods. 3 tohto protokolu, v prípade, ak na žiadosť osoby, ktorá
tovar deklaruje na colnici a ktorá tento tovar dováža po častiach vo forme výrobku v rozobratom
alebo v nezloženom stave v súlade s kapitolou 84 alebo 85 Harmonizovaného systému za
podmienok ustanovených kompetentnými orgánmi, sa takýto tovar považuje za jeden výrobok a
sprievodné osvedčenie sa môže predkladať na celý výrobok pri dovoze prvej časti.
Článok 22
Uchovávanie osvedčení
Sprievodné osvedčenia EUR. 1 musia colné orgány dovážajúceho štátu uchovávať v súlade so
zodpovedajúcimi platnými predpismi v tom štáte.
Článok 23
Tlačivo EUR. 2
1. Bez ohľadu na článok 11 sa v zmysle tohto protokolu dôkaz o stave pôvodu zásielok, ktoré
obsahujú len výrobky s pôvodom (v daných krajinách), ktorých hodnota nepresahuje 5 110 ECU
na jednu zásielku, môže predkladať na tlačive EUR. 2, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV tohto
protokolu.
2. Tlačivo EUR. 2 vypĺňa a podpisuje vývozca alebo na zodpovednosť vývozcu ním poverený
zástupca v súlade s týmto protokolom.
3. Tlačivo EUR. 2 sa vypĺňa pri každej zásielke.
4. Vývozca, ktorý vystavil tlačivo EUR. 2, predkladá na žiadosť colných orgánov vyvážajúceho štátu
všetky podporné doklady týkajúce sa použitia tohto tlačiva.
5. Pre tlačivo EUR. 2 platia mutatis mutandis články 18, 20 a 22.
Článok 24
Nezrovnalosti
Zistenie malých nezrovnalostí medzi vyhláseniami v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo v tlačive
EUR. 2 a tými, ktoré sú uvedené v dokladoch predložených colnému orgánu na vykonanie formalít
na dovoz výrobkov, nezbavujú doklad ipso facto platnosti a účinnosti, ak sa náležite zistí, že
zodpovedá predloženým výrobkom.
Článok 25
Výnimky dôkazu pôvodu
1. Výrobky posielané ako malé balíky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tie, ktoré
sú súčasťou osobnej batožiny cestujúceho, sa považujú za výrobky s pôvodom a nevyžaduje sa pri
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nich predloženie sprievodného osvedčenia EUR. 1 alebo vyplnenie tlačiva EUR. 2 pod podmienkou,
že sa tieto výrobky nedovážajú na obchodný účel, boli deklarované ako výrobky spĺňajúce
podmienky požadované na aplikáciu Dohody a že neexistujú nijaké pochybnosti o pravdivosti
takého vyhlásenia.
2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výlučne z výrobkov osobnej spotreby prijímateľov
alebo cestujúcich, či ich rodín, sa nepovažujú za dovoz na obchodný účel, ak je z povahy a
množstva výrobkov jasné, že nejde o dovoz na obchodné účely.
Okrem toho celková hodnota týchto výrobkov nesmie prekročiť 365 ECU v prípade malých balíkov
a 1 025 ECU v prípade osobnej batožiny cestujúceho (cestujúcich).
Článok 26
Sumy vyjadrené v ECU
1. Sumy v národnej mene vyvážajúceho štátu, ktoré sa rovnajú sumám vyjadreným v ECU, určuje
vyvážajúci štát a oznámi ich ostatným stranám tejto Dohody a dohôd medzi Spoločenstvom a
Poľskom, Maďarskom a Českou republikou. Ak tieto sumy presiahnu zodpovedajúce sumy
ustanovené dovážajúcim štátom, bude ich dovážajúci štát akceptovať, ak je tovar fakturovaný v
mene vyvážajúceho štátu.
Ak je tovar fakturovaný v mene iného členského štátu Spoločenstva alebo Českej republiky,
Slovenskej republiky, Poľska alebo Maďarska, potom dovážajúci štát uzná sumu, ktorú príslušný
štát oznámi.
2. Do 30. apríla 1993 vrátane je európska menová jednotka (ECU), ktorá sa má používať v
ktorejkoľvek danej národnej mene, ekvivalentom tejto národnej meny podľa európskej menovej
jednotky (ECU) z 3. októbra 1990. Pre každé nasledujúce dvojročné obdobie je ekvivalentom tej
národnej meny podľa európskej menovej jednotky (ECU) platnej v prvý pracovný deň mesiaca
októbra toho roku, ktorý bezprostredne predchádzal tomuto dvojročnému obdobiu.
ODDIEL III
OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
Článok 27
Pečiatky a adresy
Colné orgány členských štátov a Slovenskej republiky si navzájom prostredníctom Komisie
Európskych spoločenstiev odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných na svojich colniciach
pri vystavovaní osvedčení EUR. 1 a adresy colných úradov zodpovedných za vystavovanie
sprievodných osvedčení EUR. 1 a za overovanie týchto osvedčení a tlačív EUR. 2.
Článok 28
Overenie sprievodných osvedčení EUR. 1 a tlačív EUR. 2
1. Nasledujúce overovanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a tlačív EUR. 2 sa robí príležitostne
alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúceho štátu oprávnené pochybnosti o pravosti
daného dokladu alebo o presnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných
výrobkov.
2. Na účel nasledujúceho overenia sprievodných osvedčení EUR. 1 musia colné orgány
vyvážajúceho štátu uchovávať najmenej dva roky kópie osvedčení a takisto akékoľvek vývozné
doklady, ktoré sa ich týkajú.
3. Na zabezpečenie príslušnej aplikácie tohto protokolu si Slovenská republika a členské štáty
Spoločenstva navzájom pomáhajú prostredníctvom svojich príslušných colných orgánov pri
kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 vrátane tých, ktoré boli vydané podľa článku 12
ods. 5, tlačív EUR. 2 a presnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných
výrobkov.
4. Na účel realizácie odseku l colné orgány dovážajúceho štátu vrátia sprievodné osvedčenie EUR.
1 alebo tlačivo EUR. 2, alebo ich fotokópie colným orgánom vyvážajúceho štátu, pričom uvedú
tam, kde je to vhodné, dôvody formy alebo podstaty prešetrovania.
K osvedčeniu EUR. 1 alebo k tlačivu EUR. 2 treba pripojiť príslušné obchodné dokumenty alebo
ich kópie. Colné orgány pošlú všetky informácie, ktoré získali a ktoré naznačujú, že konkrétne
údaje uvedené v danom osvedčení alebo tlačive sú nepresné.
5. Ak sa colné orgány dovážajúceho štátu rozhodnú pozastaviť plnenie ustanovení Dohody až do
výsledkov overenia, ponúknu dovozcovi, že výrobky pustia do obehu pod podmienkou splnenia
preventívnych opatrení, ktoré považujú za nevyhnutné.
6. Colné orgány dovážajúceho štátu musia byť informované o výsledkoch overovania čo najskôr.
Výsledky musia byť také, aby umožnili určiť, či sa sporné sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo
tlačivo EUR. 2 týkajú príslušných výrobkov a či tieto výrobky spĺňajú podmienky na uplatnenie
preferenčného systému zaobchádzania.
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Ak v prípade opodstatnených pochybností nepríde na žiadosť o overenie odpoveď do desiatich
mesiacov alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti daného
dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, požadujúce orgány odmietnu, s výnimkou prípadu
vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, akékoľvek výhody z preferenčného zaobchádzania
ustanoveného v príslušnej Dohode.
7. Spory, ktoré nebudú môcť vyriešiť ani colné orgány dovážajúceho štátu, ani colné orgány
vyvážajúceho štátu, alebo také spory, ktoré vyvolajú otázku výkladu tohto protokolu, sa predložia
Výboru pre colnú spoluprácu.
8. Vo všetkých prípadoch urovnanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúceho
štátu podlieha legislatíve spomínaného štátu.
9. Ak sa zdá, že postup overovania alebo akékoľvek iné dostupné informácie naznačujú, že sa
porušujú ustanovenia tohto protokolu, Spoločenstvo alebo Slovenská republika vykoná z vlastnej
iniciatívy alebo na žiadosť druhej strany príslušné prešetrenie alebo zariadi, aby sa také
prešetrenie vykonalo s príslušnou naliehavosťou, aby sa odhalili porušenia a aby sa im zabránilo.
Na tento účel môže Spoločenstvo alebo Slovenská republika vyzvať ďalšiu stranu, aby sa na týchto
prešetreniach zúčastnila.
10. Ak sa zdá, že postup overovania alebo akékoľvek iné dostupné informácie naznačujú, že sa
porušujú ustanovenia tohto protokolu, výrobky budú prijaté ako výrobky s pôvodom (v daných
krajinách) podľa tohto protokolu iba po skončení príslušných procedúr administratívnej
spolupráce ustanovených týmto protokolom, ktoré môžu byť iniciované, najmä pokiaľ ide o postup
overovania.
Podobne bude výrobkom zamietnuté zaobchádzanie ako s výrobkami s pôvodom (v daných
krajinách) len po skončení postupu overovania.
Článok 29
Pokuty
Pokuty sa uložia každej osobe, ktorá vypracuje alebo zabezpečí vypracovanie dokladu
obsahujúceho nesprávne konkrétne údaje s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie pre výrobky.
Článok 30
Voľné colné zóny
Členské štáty a Slovenská republika podniknú všetky potrebné kroky na to, aby zabezpečili, že
výrobky, s ktorými sa obchoduje pod hlavičkou sprievodného osvedčenia EUR. 1 a ktoré využívajú
počas dopravy voľnú colnú zónu, ktorá je na ich území, nebudú nahradené iným tovarom a že sa
voči nim prijmú bežné opatrenia s cieľom zabrániť zhoršeniu ich stavu.
ODDIEL IV
CEUTA A MELILLA
Článok 31
Používanie protokolu
1. Výraz „Spoločenstvo“ používaný v tomto protokole nezahŕňa Ceutu ani Melillu. Výraz „výrobky s
pôvodom v Spoločenstve“ nezahŕňa výrobky, ktoré majú pôvod v týchto zónach.
2. Tento protokol platí mutatis mutandis pre výrobky majúce pôvod v Ceute a Melille podľa
zvláštnych podmienok ustanovených v článku 32.
Článok 32
Zvláštne podmienky
1. Nasledujúce ustanovenia platia namiesto článku 1 a odkazy na ten článok platia mutatis
mutandis o tomto článku.
2. Za predpokladu, že výrobky boli priamo dopravené v súlade s ustanoveniami článku 9, výrobky
sa budú považovať za
1. výrobky s pôvodom v Ceute a Melille:
a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille,
b) výrobky získané v Ceute a Melille, obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za
predpokladu, že
i) tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 5 tohto protokolu
alebo že
ii) tieto materiály majú pôvod v Slovenskej republike alebo v Spoločenstva v zmysle tohto
protokolu, ale pod podmienkou, že boli opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v
článku 5 ods. 3 tohto protokolu,
2. výrobky s pôvodom v Slovenskej republike:
a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike,
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b) výrobky získané v Slovenskej republike, ktoré obsahujú materiály, ktoré tam neboli úplne
získané, pod podmienkou, že
i) tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 5 tohto protokolu
alebo že
ii) tieto materiály majú pôvod v Ceute a Melille alebo v Spoločenstva v zmysle tohto protokolu pod
podmienkou, že boli opracované alebo väčšmi spracované, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 tohto
protokolu.
3. Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.
4. Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vpíše „Slovenská republika“ a „Ceuta a Melilla“ do
rubriky 2 sprievodného osvedčenia EUR. 1. Navyše v prípade výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille
sa tieto výrobky uvedú v rubrike 4 sprievodného osvedčenia EUR. 1.
5. Za správnu aplikáciu tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.
ODDIEL V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 33
Zmeny protokolu
Asociačná rada preskúma v dvojročnom časovom intervale alebo kedykoľvek, keď o to požiada
Slovenská republika alebo Spoločenstvo, aplikáciu ustanovení tohto protokolu s tým, aby sa
urobili akékoľvek potrebné zmeny alebo úpravy.
Pri takom skúmaní sa bude brať do úvahy najmä účasť zmluvných strán vo voľných zónach
obchodu alebo colné únie s tretími krajinami.
Článok 34
Výbor pre colnú spoluprácu
1. Zriadi sa Výbor pre colnú spoluprácu poverený vykonávaním administratívnej spolupráce s
cieľom správnej a jednotnej aplikácie tohto protokolu a vykonávaním akýchkoľvek iných úloh v
oblasti colníctva, ktorými bude poverený.
2. Na jednej strane bude výbor pozostávať z odborníkov členských štátov a funkcionárov oddelení
Komisie európskych spoločenstiev, ktorí sú zodpovední za colné záležitosti, a na druhej strane z
odborníkov vymenovaných Slovenskou republikou.
Článok 35
Ropné produkty
Z rozsahu tohto protokolu sú dočasne vylúčené výrobky uvedené v prílohe VI. Napriek tomu
opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce platia mutatis mutandis pre tieto výrobky.
Článok 36
Prílohy
Prílohy tohto protokolu sú jeho nedeliteľnou súčasťou.
Článok 37
Realizácia protokolu
Spoločenstvo a práve tak aj Slovenská republika podniknú kroky potrebné na realizáciu tohto
protokolu.
Článok 38
Dohody s Poľskom, Maďarskom a Českou republikou
Zmluvné strany prijmú všetky opatrenia potrebné na uzavretie dohôd s Poľskom, Maďarskom a
Českou republikou, ktoré umožnia realizáciu tohto protokolu. Zmluvné strany sa budú navzájom
informovať o týchto opatreniach.
Článok 39
Skladovaný tovar alebo tovar v tranzite
Ustanovenia Dohody sa môžu uplatňovať na tovar, ktorý vyhovuje ustanoveniam tohto protokolu a
ktorý je ku dňu nadobudnutia platnosti Dohody buď v tranzite, alebo v Spoločenstve, alebo v
Slovenskej republike dočasne skladovaný v colných konsignačných skladoch alebo vo voľných
colných zónach pod podmienkou, že do štyroch mesiacov od tohto dňa sa colným orgánom
dovážajúceho štátu predloží osvedčenie EUR. 1 indosované so spätnou platnosťou kompetentnými
orgánmi vyvážajúceho štátu spolu s dokladmi, ktoré potvrdzujú, že tovar bol dopravený priamo.
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POZNÁMKY

Predslov

Tieto poznámky sa týkajú, kde je to náležité,
všetkých vyrábaných výrobkov, v ktorých sa použili
materiály bez pôvodu (v daných krajinách), aj keï pre
ne neplatia zvláštne podmienky obsiahnuté v zozname
v prílohe II, ale namiesto toho sa na nich vz�ahuje
pravidlo o zmene čísla ustanovené v článku 5 ods. 1. 

Poznámka 1
1.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok.

Prvý stĺpec obsahuje číslo alebo kapitolu používanú
v Harmonizovanom systéme a v druhom stĺpci je
opis tovaru použitého v tomto systéme pre dané číslo
alebo pre kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch
stĺpcoch je v stĺpci 3 určené pravidlo. Ak je v niekto-
rých prípadoch pred zápisom v prvom stĺpci uvedené
„ex“, znamená to, že pravidlo v stĺpci 3 sa týka iba
tej časti čísla alebo kapitoly, ktorá je opísaná v stĺpci
2.

1.2. Ak je nieko¾ko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak
sa uvádza číslo kapitoly, potom sa v stĺpci 2 opis
výrobkov uvádza všeobecne. V stĺpci 3 platí
príslušné pravidlo  na všetky výrobky, ktoré sú
pod¾a Harmonizovaného systému zaradené pod
číslami tejto kapitoly alebo pod niektorými číslami
zoskupenými v stĺpci 1. 

1.3. Ak sú v zozname týkajúcom sa rôznych výrobkov
v rámci jedného čísla rozličné pravidlá, obsahuje
každý odsek opis tej časti čísla, ktorej zodpovedá
príslušné pravidlo v stĺpci 3. 

Poznámka 2 
2.1. Výraz „výroba“ zahŕňa akéko¾vek opracovanie alebo

spracovanie vrátane „montáže“ alebo špecifických
operácií. Pozri však poznámku 3.5.

2.2 Výraz „materiál“ zahŕňa akúko¾vek prísadu, surovi-
nu, zložku (komponent) alebo dielec atï., ktoré sa
použili pri výrobe daného výrobku. 

2.3 Výraz „výrobok (produkt)“ sa vz�ahuje na práve
vyrábaný výrobok, aj keï sa uvažuje o jeho
neskoršom použití pri inej výrobnej operácii.

2.4 Výraz „tovar“ zahŕňa materiály aj výrobky. 

Poznámka 3
3.1 V prípade, že niektoré číslo alebo hociktorá čas� čísla

nie je v zozname, platí pravidlo „zmeny čísla“ usta-
novené v článku 5 ods. 1. Ak platí zmena čísla pre
zápis v zozname, potom musí by� obsiahnutá aj
v pravidle v stĺpci 3.

3.2 Opracovanie alebo spracovanie, ktoré vyžaduje pra-
vidlo v stĺpci 3, sa robí iba na použitých materiáloch,
ktoré nemajú pôvod (v danej krajine). Obmedzenia
obsiahnuté v pravidle v stĺpci 3 platia podobne len
pre materiály, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine).

3.3 Ak pravidlo uvádza, že sa môžu použi� „materiály
akéhoko¾vek čísla“, potom možno použi� materiály
rovnakého čísla ako výrobok pod podmienkou, že
platia aj akéko¾vek špecifické obmedzenia, ktoré
môže toto pravidlo obsahova�. Výraz „výroba z ma-
teriálov akéhoko¾vek čísla vrátane materiálov iného
čísla ...“ však znamená, že sa môžu použi� len ma-
teriály zaradené pod rovnaké číslo ako výrobok,
ktorého opis sa líši od opisu výrobku uvedeného
v stĺpci 2.

3.4  Ak je výrobok vyhotovený z nepôvodných materiálov,
ktorým bol pridelený štatút pôvodu počas výroby na
základe pravidla o zmene čísla alebo ktorý sa pod¾a
vlastného pravidla uvedeného v zozname používa
ako materiál v procese výroby iného výrobku, potom
sa naň nevz�ahuje pravidlo platné na výrobok, kto-
rého je súčas�ou.

Napríklad: 
Motor s číslom 8407, pre ktorý pravidlo ustanovuje, že
hodnota materiálov, ktoré nemajú pôvod a ktoré
možno použi�, nesmie by� vyššia ako 40 % ceny franko
závod, sa vyrába z „inej legovanej ocele zhruba tvárne-
nej kovaním“ s číslom 7224.
 Ak by bol tento výrobok kovaný v danej krajine
z ingotov, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine), potom
by získal pôvod na základe pravidla pre číslo ex 7224
v zozname. Pri výpočte hodnoty motora sa potom môže
považova� za výrobok s pôvodom ( v danej krajine) bez
oh¾adu na to, či bol vyrobený v tom istom závode, alebo
v inom. Hodnota ingotu, ktorý nemá pôvod (v danej
krajine), sa teda neberie do úvahy, ak sa zratúva
hodnota použitých materiálov, ktoré nemajú pôvod
(v danej krajine).

3.5 Aj keï sa splní pravidlo o zmene čísla alebo iné
pravidlá v tomto zozname, výrobok nezíska štatút
pôvodu, ak vykonané spracovanie považované za
celok je nedostatočné v zmysle článku 4 ods. 3.

3.6 Jednotkou kvalifikácie uplatnenia pravidiel o pôvode
je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú
jednotku pri určovaní zaradenia pod¾a no-
menklatúry Harmonizovaného systému. Ak ide o
súbor výrobkov klasifikovaných pod¾a všeobecného
pravidla 3 pre výklad Harmonizovaného systému,
jednotka kvalifikácie sa určuje s oh¾adom na každú
položku v súbore: toto ustanovenie platí rovnako na
súbory s číslami 6308, 8206 a 9605.
 Z uvedeného vyplýva, že
— ak výrobok pozostáva zo skupiny alebo zo zostavy

predmetov, zaraïuje sa pod¾a podmienok Harmo-
nizovaného systému pod jedno číslo, pričom tento
celok predstavuje jednotku kvalifikácie,

— ak zásielka pozostáva z celého radu identických
výrobkov zaradených pod rovnaké číslo Harmoni-
zovaného systému, každý výrobok sa musí indi-

Príloha I
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viduálne zoh¾adňova� pri aplikácii pravidiel o pô-
vode,

— ak sa do Harmonizovaného systému pod¾a jeho
všeobecného pravidla 5 zaraïuje obal spolu s vý-
robkom, potom sa obal berie do úvahy aj pri
určovaní pôvodu. 

Poznámka 4
4.1 Pravidlo v zozname predstavuje minimálne opraco-

vanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné. Aj
opracovanie alebo spracovanie vyššieho stupňa
dáva štatút pôvodu, a naopak; opracovanie alebo
spracovanie nižšieho stupňa nemôže da� výrobku
štatút pôvodu. Ak teda pravidlo ustanovuje, že
možno použi� materiál, ktorý nemá pôvod (v danej
krajine), na určitej úrovni výroby, môže sa taký
materiál použi� v počiatočnej fáze (štádiu) výroby,
ale v ïalšej fáze výroby už takýto materiál použi�
nemožno. 

4.2 Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok možno
vyrobi� z viac ako jedného materiálu, značí to, že
možno použi� ktorýko¾vek matriál alebo viac materiá-
lov. Nevyžaduje sa, aby sa použili všetky materiály.

Napríklad: 
 Pravidlo pre textilné látky určuje, že možno použi�
prírodné vlákna a že okrem iných materiálov možno
použi� aj chemické materiály. To neznamená, že sa
musia použi� obidva materiály — možno použi� jeden
alebo druhý, alebo obidva. Ak ale platí obmedzenie na
jeden materiál a iné obmedzenia v tom istom pravidle
platia na iné materiály, potom sa tieto obmedzenia
týkajú len skutočne použitých materiálov.
 Napríklad:
 Pravidlo pre šijacie stroje určuje, že mechanizmus
napínania nite, ako aj mechanizmus haditého stehu,
ktoré sa použijú, musia ma� pôvod (v danej krajine);
tieto dve obmedzenia platia len vtedy, ak sa tieto
mechanizmy do šijacieho stroja skutočne zaradia.
4.3 Ak pravidlo v zozname určuje, že sa výrobok musí

vyhotovi� z nejakého konkrétneho materiálu, potom
táto podmienka nebráni použi� ani iné materiály,
ktoré na základe svojich prirodzených vlastností
nemôžu spĺňa� dané pravidlo.

Napríklad:
 Pravidlo pre číslo 1904, ktoré špecificky vylučuje
použi� obilniny alebo ich deriváty, však nebráni použi�
minerálne soli, chemikálie a iné prísady, ktoré nie sú
vyrobené z obilnín.
 Napríklad:
 V prípade výrobku vyhotoveného z netkaných mate-
riálov, keï je dovolené použi� pre túto triedu výrobkov
iba priadzu, ktorá nemá pôvod (v danej krajine), ne-
možno vychádza� z netkanej látky, aj keï sa netkané
látky normálne z priadze vyhotovi� nedajú. V takých
prípadoch by bol východiskový materiál za
normálnych okolností v štádiu, ktoré je pred priadzou
— t.  j. v štádiu vlákna.
 Pokia¾ ide o textílie, pozri aj poznámku 7.3.
4.4 Ak sa v pravidle v zozname uvádzajú pre maximálnu

hodnotu materiálov, ktoré nemajú pôvod (v danej
krajine) a ktoré možno použi�, dve alebo viaceré
percentuálne sadzby, potom sa tieto percentuálne
sadzby nesmú sčíta�. Maximálna hodnota všetkých

použitých materiálov, ktoré nemajú pôvod (v danej
krajine), nesmie nikdy prekroči� najvyššiu z daných
percentuálnych sadzieb. Okrem toho jednotlivé
percentuálne sadzby sa vo vz�ahu ku konkrétnym
materiálom, pre ktoré platia, nesmú prekroči�. 

Poznámka 5
5.1 Výraz „prírodné vlákna“ používaný v zozname sa týka

iných vláken než umelých alebo syntetických
a obmedzuje sa na fázy pred spriadaním vrátane
odpadu, a pokia¾ to nie je špecifikované inak, termín
„prírodné vládna“ zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané,
česané alebo inak spracované, nie však spriadané.

5.2 Výraz „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie čísla 0503,
hodváb čísel 5002 a 5003 a práve tak aj vlnené
vlákna, jemné zvieracie štetiny (chlpy) alebo drsné
(hrubé) štetiny čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna
čísel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísel 5301
až 5305.

5.3 Výrazy „textilná vláknina“, „chemické materiály“
a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú
na opis materiálov nezaradených v kapitolách 50 až
63, ktoré sa môžu použi� na výrobu umelých, synte-
tických alebo papierových vláken, či priadzí.

5.4 Výraz „syntetické alebo umelé strižné vlákna“ sa
v zozname používa na syntetický alebo na umelý
hodvábny kábel (z vláken), strižné vlákna alebo
odpad čísel 5501 až 5507.

Poznámka 6
6.1 V prípade výrobkov zaradených v tých číslach zozna-

mu, na ktoré odkazuje táto poznámka, neplatia
podmienky ustanovené v stĺpci 3 zoznamu pre kto-
réko¾vek základné textilné materiály používané pri
ich výrobe, ktoré, ak sa berú spolu, predstavujú
10 % alebo menej celkovej hmotnosti všetkých po-
užitých základných textilných materiálov (pozri
však aj poznámky 6.3 a 6.4).

6.2 Túto toleranciu možno však uplatni� len na zmesové
výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo z viace-
rých základných textilných materiálov.
  Základné textilné materiály sú tieto:
— hodváb,
— vlna,
— drsné (hrubé) zvieracie štetiny,
— jemné zvieracie štetiny (chlpy),
— vlásie,
— bavlna,
— materiály, z ktorých sa vyrába papier,
— ¾an,
— pravé konope,
— jutové a iné textilné lykové vlákna,
— sisalové a iné textilné vlákna z rodu Agave,
— kokosové vlákna, vlákna manilských konopí,

vlákna ramie a iné rastlinné textilné vlákna,
— syntetický chemický hodváb,
— umelý chemický hodváb,
— syntetická chemická striž,
— umelá chemická striž.

Napríklad:
 Priadza pod číslom 5205 vyrobená z bavlnených vlá-
ken čísla 5203 a syntetická striž čísla 5506 sú zmeso-
vou priadzou. Preto syntetická striž, ktorá nemá pôvod
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(v danej krajine) a nespĺňa pravidlá týkajúce sa pôvodu
(ktoré si vyžadujú výrobu z chemických materiálov
alebo z textilnej vlákniny), sa môže používa� až do
hmotnosti 10 % látky.
Napríklad:
Vlnená látka čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze
čísla 5107 a syntetickej priadze zo striže čísla 5509 je
zmesovou látkou. Preto syntetická priadza, ktorá
nespĺňa pravidlá týkajúce sa pôvodu (ktoré vyžadujú
výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej
vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pra-
vidlá týkajúce sa pôvodu (ktoré si vyžadujú výrobu z
prírodných vláken, nemykaných alebo nečesaných,
alebo inak pripravovaných na spriadanie), alebo
kombinácia týchto dvoch sa môže používa� až do
hmotnosti 10 % látky.
Napríklad:
Všívaná textilná látka čísla 5802 vyrobená z bavlnenej
priadze čísla 5205 a bavlnená látka čísla 5210 je len
zmesovým výrobkom, ak je bavlnená látka sama zme-
sovou látkou vyrobenou z priadze zaradenej pod
dvoma zvláštnymi číslami alebo ak použité bavlnené
priadze sú zmesami.
Napríklad:
Ak bola daná všívaná textilná látka vyrobená z bavlne-
nej priadze čísla 5205 a syntetickej látky čísla 5407,
potom sú použité priadze zjavne dvoma odlišnými
základnými textilnými materiálmi a všívané textilná
látka je správne zmesovým výrobkom.
Napríklad:
Koberec so strapcami vyhotovenými z umelých aj
z bavlnených priadzí a s jutovou podložkou je zmeso-
vým výrobkom, pretože sa použili tri základné textilné
materiály. Preto možno použi� aj akéko¾vek materiály,
ktoré nemajú pôvod (v danej krajine), ktoré sú z
neskoršieho stupňa výroby, ako pripúš�a pravidlo, pod
podmienkou, že ich celková hmotnos� spolu nepresa-
huje 10 % hmotnosti textilných materiálov v tomto
koberci. A takto by sa mohla jutová podložka a/alebo
umelé priadze dováža� vo fáze výroby, ak sú splnené
podmienky hmotnosti.

6.3 V prípade látok, ktoré obsahujú polyuretánovú
priadzu s pružnými polyéterovými segmentmi, či už
opletenú hodvábom (gimpou), alebo nie, je táto tole-
rancia vo vz�ahu k priadzi 20 %.

6.4 V prípade látok, ktoré obsahujú pás, ktorého zákla-
dom je hliníková fólia alebo jadro z vrstvičky plastu,
buï s povlakom z hliníkového prášku, alebo bez
neho, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom je
táto vrstvička stlačená medzi dvoma vrstvami
z plastu prostredníctvom lepidla, je tolerancia vo
vz�ahu k tomuto pásu 30 %.

Poznámka 7
7.1 V prípade textilných výrobkov, ktoré majú v zozname

poznámku pod čiarou s odkazom na túto poznámku,
možno použi� textilné materiály okrem podšívok
a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo ustano-
vené v zozname v stĺpci 3 pre príslušné vyhotovené
výrobky, pod podmienkou, že sú zaradené pod iným
číslom, ako je číslo výrobku, a za predpokladu, že
ich hodnota neprevyšuje 8 % ceny výrobku franko
závod.

7.2 Akéko¾vek použité netextilné ozdoby a doplnky alebo
iné materiály, ktoré obsahujú textil, nemusia spĺňa�
podmienky ustanovené v stĺpci 3, aj keï sú mimo
rozsahu poznámky 4.3.

7.3 V súlade s poznámkou 4.3 sa môžu akéko¾vek ne-
textilné ozdoby a doplnky alebo iné výrobky, ktoré
nemajú pôvod (v danej krajine) a ktoré neobsahujú
nijaký textil, aj tak vo¾ne používa� tam, kde nemôžu
by� vyrobené z materiálov uvedených v stĺpci 3.

Napríklad:
Ak nejaké pravidlo v zozname určuje, že sa musí použi�
priadza pre nejakú konkrétnu textilnú položku, ako je
napríklad blúzka, toto pravidlo nebráni použi� kovové
predmety, ako sú napríklad gombíky, pretože sa ne-
dajú vyhotovi� z textilných materiálov.
7.4 Tam, kde sa uplatňuje percentuálne pravidlo, musí

sa bra� do úvahy hodnota ozdôb a doplnkov, keï sa
vypočítava hodnota použitých zahrnutých materiá-
lov, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine).
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Príloha I
POZNÁMKY
Predslov
Tieto poznámky sa týkajú, kde je to náležité, všetkých vyrábaných výrobkov, v ktorých sa použili
materiály bez pôvodu (v daných krajinách), aj keď pre ne neplatia zvláštne podmienky obsiahnuté
v zozname v prílohe II, ale namiesto toho sa na nich vzťahuje pravidlo o zmene čísla ustanovené v
článku 5 ods. 1.
Poznámka 1
1.1 Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje číslo alebo kapitolu
používanú v Harmonizovanom systéme a v druhom stĺpci je opis tovaru použitého v tomto systéme
pre dané číslo alebo pre kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 určené
pravidlo. Ak je v niektorých prípadoch pred zápisom v prvom stĺpci uvedené „ex“, znamená to, že
pravidlo v stĺpci 3 sa týka iba tej časti čísla alebo kapitoly, ktorá je opísaná v stĺpci 2.
1.2. Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak sa uvádza číslo kapitoly, potom sa v stĺpci
2 opis výrobkov uvádza všeobecne. V stĺpci 3 platí príslušné pravidlo na všetky výrobky, ktoré sú
podľa Harmonizovaného systému zaradené pod číslami tejto kapitoly alebo pod niektorými číslami
zoskupenými v stĺpci 1.
1.3. Ak sú v zozname týkajúcom sa rôznych výrobkov v rámci jedného čísla rozličné pravidlá,
obsahuje každý odsek opis tej časti čísla, ktorej zodpovedá príslušné pravidlo v stĺpci 3.
Poznámka 2
2.1. Výraz „výroba“ zahŕňa akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane „montáže“ alebo
špecifických operácií. Pozri však poznámku 3.5.
2.2 Výraz „materiál“ zahŕňa akúkoľvek prísadu, surovinu, zložku (komponent) alebo dielec atď.,
ktoré sa použili pri výrobe daného výrobku.
2.3 Výraz „výrobok (produkt)“ sa vzťahuje na práve vyrábaný výrobok, aj keď sa uvažuje o jeho
neskoršom použití pri inej výrobnej operácii.
2.4 Výraz „tovar“ zahŕňa materiály aj výrobky.
Poznámka 3
3.1 V prípade, že niektoré číslo alebo hociktorá časť čísla nie je v zozname, platí pravidlo „zmeny
čísla“ ustanovené v článku 5 ods. 1. Ak platí zmena čísla pre zápis v zozname, potom musí byť
obsiahnutá aj v pravidle v stĺpci 3.
3.2 Opracovanie alebo spracovanie, ktoré vyžaduje pravidlo v stĺpci 3, sa robí iba na použitých
materiáloch, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine). Obmedzenia obsiahnuté v pravidle v stĺpci 3
platia podobne len pre materiály, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine).
3.3 Ak pravidlo uvádza, že sa môžu použiť „materiály akéhokoľvek čísla“, potom možno použiť
materiály rovnakého čísla ako výrobok pod podmienkou, že platia aj akékoľvek špecifické
obmedzenia, ktoré môže toto pravidlo obsahovať. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla
vrátane materiálov iného čísla ...“ však znamená, že sa môžu použiť len materiály zaradené pod
rovnaké číslo ako výrobok, ktorého opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.
3.4 Ak je výrobok vyhotovený z nepôvodných materiálov, ktorým bol pridelený štatút pôvodu počas
výroby na základe pravidla o zmene čísla alebo ktorý sa podľa vlastného pravidla uvedeného v
zozname používa ako materiál v procese výroby iného výrobku, potom sa naň nevzťahuje pravidlo
platné na výrobok, ktorého je súčasťou.
Napríklad:
Motor s číslom 8407, pre ktorý pravidlo ustanovuje, že hodnota materiálov, ktoré nemajú pôvod a
ktoré možno použiť, nesmie byť vyššia ako 40 % ceny franko závod, sa vyrába z „inej legovanej
ocele zhruba tvárnenej kovaním“ s číslom 7224.
Ak by bol tento výrobok kovaný v danej krajine z ingotov, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine),
potom by získal pôvod na základe pravidla pre číslo ex 7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty
motora sa potom môže považovať za výrobok s pôvodom ( v danej krajine) bez ohľadu na to, či bol
vyrobený v tom istom závode, alebo v inom. Hodnota ingotu, ktorý nemá pôvod (v danej krajine), sa
teda neberie do úvahy, ak sa zratúva hodnota použitých materiálov, ktoré nemajú pôvod (v danej
krajine).
3.5 Aj keď sa splní pravidlo o zmene čísla alebo iné pravidlá v tomto zozname, výrobok nezíska
štatút pôvodu, ak vykonané spracovanie považované za celok je nedostatočné v zmysle článku 4
ods. 3.
3.6 Jednotkou kvalifikácie uplatnenia pravidiel o pôvode je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje
za základnú jednotku pri určovaní zaradenia podľa nomenklatúry Harmonizovaného systému. Ak
ide o súbor výrobkov klasifikovaných podľa všeobecného pravidla 3 pre výklad Harmonizovaného
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systému, jednotka kvalifikácie sa určuje s ohľadom na každú položku v súbore: toto ustanovenie
platí rovnako na súbory s číslami 6308, 8206 a 9605.
Z uvedeného vyplýva, že
– ak výrobok pozostáva zo skupiny alebo zo zostavy predmetov, zaraďuje sa podľa podmienok
Harmonizovaného systému pod jedno číslo, pričom tento celok predstavuje jednotku kvalifikácie,
– ak zásielka pozostáva z celého radu identických výrobkov zaradených pod rovnaké číslo
Harmonizovaného systému, každý výrobok sa musí individuálne zohľadňovať pri aplikácii pravidiel
o pôvode,
– ak sa do Harmonizovaného systému podľa jeho všeobecného pravidla 5 zaraďuje obal spolu s
výrobkom, potom sa obal berie do úvahy aj pri určovaní pôvodu.
Poznámka 4
4.1 Pravidlo v zozname predstavuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je
nevyhnutné. Aj opracovanie alebo spracovanie vyššieho stupňa dáva štatút pôvodu, a naopak;
opracovanie alebo spracovanie nižšieho stupňa nemôže dať výrobku štatút pôvodu. Ak teda
pravidlo ustanovuje, že možno použiť materiál, ktorý nemá pôvod (v danej krajine), na určitej
úrovni výroby, môže sa taký materiál použiť v počiatočnej fáze (štádiu) výroby, ale v ďalšej fáze
výroby už takýto materiál použiť nemožno.
4.2 Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, značí to,
že možno použiť ktorýkoľvek matriál alebo viac materiálov. Nevyžaduje sa, aby sa použili všetky
materiály.
Napríklad:
Pravidlo pre textilné látky určuje, že možno použiť prírodné vlákna a že okrem iných materiálov
možno použiť aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály – možno
použiť jeden alebo druhý, alebo obidva. Ak ale platí obmedzenie na jeden materiál a iné
obmedzenia v tom istom pravidle platia na iné materiály, potom sa tieto obmedzenia týkajú len
skutočne použitých materiálov.
Napríklad:
Pravidlo pre šijacie stroje určuje, že mechanizmus napínania nite, ako aj mechanizmus haditého
stehu, ktoré sa použijú, musia mať pôvod (v danej krajine); tieto dve obmedzenia platia len vtedy,
ak sa tieto mechanizmy do šijacieho stroja skutočne zaradia.
4.3 Ak pravidlo v zozname určuje, že sa výrobok musí vyhotoviť z nejakého konkrétneho materiálu,
potom táto podmienka nebráni použiť ani iné materiály, ktoré na základe svojich prirodzených
vlastností nemôžu spĺňať dané pravidlo.
Napríklad:
Pravidlo pre číslo 1904, ktoré špecificky vylučuje použiť obilniny alebo ich deriváty, však nebráni
použiť minerálne soli, chemikálie a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.
Napríklad:
V prípade výrobku vyhotoveného z netkaných materiálov, keď je dovolené použiť pre túto triedu
výrobkov iba priadzu, ktorá nemá pôvod (v danej krajine), nemožno vychádzať z netkanej látky, aj
keď sa netkané látky normálne z priadze vyhotoviť nedajú. V takých prípadoch by bol
východiskový materiál za normálnych okolností v štádiu, ktoré je pred priadzou – t. j. v štádiu
vlákna.
Pokiaľ ide o textílie, pozri aj poznámku 7.3.
4.4 Ak sa v pravidle v zozname uvádzajú pre maximálnu hodnotu materiálov, ktoré nemajú pôvod
(v danej krajine) a ktoré možno použiť, dve alebo viaceré percentuálne sadzby, potom sa tieto
percentuálne sadzby nesmú sčítať. Maximálna hodnota všetkých použitých materiálov, ktoré
nemajú pôvod (v danej krajine), nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych
sadzieb. Okrem toho jednotlivé percentuálne sadzby sa vo vzťahu ku konkrétnym materiálom, pre
ktoré platia, nesmú prekročiť.
Poznámka 5
5.1 Výraz „prírodné vlákna“ používaný v zozname sa týka iných vláken než umelých alebo
syntetických a obmedzuje sa na fázy pred spriadaním vrátane odpadu, a pokiaľ to nie je
špecifikované inak, termín „prírodné vládna“ zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané, česané alebo inak
spracované, nie však spriadané.
5.2 Výraz „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie čísla 0503, hodváb čísel 5002 a 5003 a práve tak aj
vlnené vlákna, jemné zvieracie štetiny (chlpy) alebo drsné (hrubé) štetiny čísel 5101 až 5105,
bavlnené vlákna čísel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísel 5301 až 5305.
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5.3 Výrazy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname
používajú na opis materiálov nezaradených v kapitolách 50 až 63, ktoré sa môžu použiť na výrobu
umelých, syntetických alebo papierových vláken, či priadzí.
5.4 Výraz „syntetické alebo umelé strižné vlákna“ sa v zozname používa na syntetický alebo na
umelý hodvábny kábel (z vláken), strižné vlákna alebo odpad čísel 5501 až 5507.
Poznámka 6
6.1 V prípade výrobkov zaradených v tých číslach zoznamu, na ktoré odkazuje táto poznámka,
neplatia podmienky ustanovené v stĺpci 3 zoznamu pre ktorékoľvek základné textilné materiály
používané pri ich výrobe, ktoré, ak sa berú spolu, predstavujú 10 % alebo menej celkovej
hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri však aj poznámky 6.3 a 6.4).
6.2 Túto toleranciu možno však uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo
z viacerých základných textilných materiálov.
Základné textilné materiály sú tieto:

- hodváb,
- vlna,
- drsné (hrubé) zvieracie štetiny,
- jemné zvieracie štetiny (chlpy),
- vlásie,
- bavlna,
- materiály, z ktorých sa vyrába papier,
- ľan,
- pravé konope,
- jutové a iné textilné lykové vlákna,
- sisalové a iné textilné vlákna z rodu Agáve,
- kokosové vlákna, vlákna manilských konopí,
vlákna ramie a iné rastlinné textilné vlákna,
- syntetický chemický hodváb,
- umelý chemický hodváb,
- syntetická chemická striž,
- umelá chemická striž.

Napríklad:
Priadza pod číslom 5205 vyrobená z bavlnených vláken čísla 5203 a syntetická striž čísla 5506 sú
zmesovou priadzou. Preto syntetická striž, ktorá nemá pôvod (v danej krajine) a nespĺňa pravidlá
týkajúce sa pôvodu (ktoré si vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny),
sa môže používať až do hmotnosti 10 % látky.
Napríklad:
Vlnená látka čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a syntetickej priadze zo striže čísla
5509 je zmesovou látkou. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá týkajúce sa pôvodu
(ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza,
ktorá nespĺňa pravidlá týkajúce sa pôvodu (ktoré si vyžadujú výrobu z prírodných vláken,
nemykaných alebo nečesaných, alebo inak pripravovaných na spriadanie), alebo kombinácia
týchto dvoch sa môže používať až do hmotnosti 10 % látky.
Napríklad:
Všívaná textilná látka čísla 5802 vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnená látka čísla
5210 je len zmesovým výrobkom, ak je bavlnená látka sama zmesovou látkou vyrobenou z priadze
zaradenej pod dvoma zvláštnymi číslami alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesami.
Napríklad:
Ak bola daná všívaná textilná látka vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a syntetickej látky
čísla 5407, potom sú použité priadze zjavne dvoma odlišnými základnými textilnými materiálmi a
všívané textilná látka je správne zmesovým výrobkom.
Napríklad:
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Koberec so strapcami vyhotovenými z umelých aj z bavlnených priadzí a s jutovou podložkou je
zmesovým výrobkom, pretože sa použili tri základné textilné materiály. Preto možno použiť aj
akékoľvek materiály, ktoré nemajú pôvod (v danej krajine), ktoré sú z neskoršieho stupňa výroby,
ako pripúšťa pravidlo, pod podmienkou, že ich celková hmotnosť spolu nepresahuje 10 %
hmotnosti textilných materiálov v tomto koberci. A takto by sa mohla jutová podložka a/alebo
umelé priadze dovážať vo fáze výroby, ak sú splnené podmienky hmotnosti.
6.3 V prípade látok, ktoré obsahujú polyuretánovú priadzu s pružnými polyéterovými segmentmi,
či už opletenú hodvábom (gimpou), alebo nie, je táto tolerancia vo vzťahu k priadzi 20 %.
6.4 V prípade látok, ktoré obsahujú pás, ktorého základom je hliníková fólia alebo jadro z vrstvičky
plastu, buď s povlakom z hliníkového prášku, alebo bez neho, so šírkou nepresahujúcou 5 mm,
pričom je táto vrstvička stlačená medzi dvoma vrstvami z plastu prostredníctvom lepidla, je
tolerancia vo vzťahu k tomuto pásu 30 %.
Poznámka 7
7.1 V prípade textilných výrobkov, ktoré majú v zozname poznámku pod čiarou s odkazom na túto
poznámku, možno použiť textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú
pravidlo ustanovené v zozname v stĺpci 3 pre príslušné vyhotovené výrobky, pod podmienkou, že
sú zaradené pod iným číslom, ako je číslo výrobku, a za predpokladu, že ich hodnota neprevyšuje
8 % ceny výrobku franko závod.
7.2 Akékoľvek použité netextilné ozdoby a doplnky alebo iné materiály, ktoré obsahujú textil,
nemusia spĺňať podmienky ustanovené v stĺpci 3, aj keď sú mimo rozsahu poznámky 4.3.
7.3 V súlade s poznámkou 4.3 sa môžu akékoľvek netextilné ozdoby a doplnky alebo iné výrobky,
ktoré nemajú pôvod (v danej krajine) a ktoré neobsahujú nijaký textil, aj tak voľne používať tam,
kde nemôžu byť vyrobené z materiálov uvedených v stĺpci 3.
Napríklad:
Ak nejaké pravidlo v zozname určuje, že sa musí použiť priadza pre nejakú konkrétnu textilnú
položku, ako je napríklad blúzka, toto pravidlo nebráni použiť kovové predmety, ako sú napríklad
gombíky, pretože sa nedajú vyhotoviť z textilných materiálov.
7.4 Tam, kde sa uplatňuje percentuálne pravidlo, musí sa brať do úvahy hodnota ozdôb a
doplnkov, keď sa vypočítava hodnota použitých zahrnutých materiálov, ktoré nemajú pôvod (v
danej krajine).
Príloha II
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré treba vykonať, aby vyrobený
výrobok získal charakter výrobku s pôvodom (v danej krajine)
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
 ktoré treba vykona�, aby vyrobený výrobok získal charakter

 výrobku s pôvodom (v danej krajine)

0201 Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
hovädzieho zmrazeného mäsa čísla 0202

0202 Hovädzie mäso mrazené Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
čerstvého alebo chladeného hovädzieho mäsa
čísla 0201

0206 Jedlé droby hovädzie, bravčové, baranie,
kozie, konské, oslie, z mulíc alebo múl,
čerstvé, chladené alebo mrazené

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
čísiel 0201 až 0205

0210 Mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom
náleve, sušené alebo údené, múčky a prášky,
jedlé, z mäsa alebo z drobov

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem mäsa
a drobov čísiel 0201 až 0206 a 0208 alebo
hydinových pečienok čísla 0207

0302 až 
 0305

Ryby iné ako živé Výroba, v ktorej všetky materiály kap. 3, ktoré sú
použité, už musia by� pôvodné

0402, 
 0404 až 
 0406

Mliekárenské výrobky Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem mlieka
alebo smotany čísla 0401 alebo 0402

0403 Cmar, kyslé mlieko alebo smotana, jogurt,
kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné
mlieko a smotana, tiež zahustené alebo
s prídavkom cukru, alebo iných sladidiel,
alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia,
alebo kakaa

Výroba, kde
 — všetky použité materiály kap. 4 už musia by�
  pôvodné,
 — akéko¾vek použité ovocné š�avy (okrem
  ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) pod
  číslom 2009 už musia by� pôvodné,
— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov

kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku fco závod
0408 Vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé,

sušené, varené vo vode alebo v pare, 
 tvarované, zmrazené alebo inak
 konzervované, tiež s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel

Výroba z materiálov z ktoréhoko¾vek čísla
s výnimkou vtáčích vajec pod číslom 0407

ex 0502 Štetiny a chlpy z domácich ošípaných alebo
z divých svíň

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie
chlpov a štetín

ex 0506 Neopracované kosti a rohové kosti Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kap. 2
už musia by� pôvodné

0710 až
 0713

Jedlá zelenina, mrazená alebo sušená,
prechodne konzervovaná, okrem
 čísiel ex 0710 a ex 0711

Výroba, pri ktorej všetky použité zeleninové
materiály už musia by� pôvodné

ex 0710 Sladká kukurica (nevarená alebo varená
v pare alebo vo vode), mrazená

Výroba z čerstvej alebo z chladenej sladkej kukurice

ex 0711 Sladká kukurica,
 prechodne konzervovaná

Výroba z čerstvej alebo z chladenej sladkej kukurice

Príloha II

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných
materiálov, ktoré určujú charakter pôvodu

(1) (2) (3)
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0811 Ovocie a orechy, nevarené, tiež varené
 vo vode alebo v pare, zmrazené, tiež
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:
- S prísadou cukru Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek materiálov

kap. 17, ktoré sú použité, nepresahuje 30 %
hodnoty ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie alebo
orechy už musia by� pôvodné

0812 Ovocie a orechy dočasne konzervované
(napr. oxidom siričitým alebo v slanej vode,
sírenou vodou, alebo inými konzervačnými
roztokmi), ale nevhodné v tomto stave na
okamžitú spotrebu

Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie alebo
orechy už musia by� pôvodné

0813 Ovocie sušené, iné ako čísiel 0801 až 0806;
zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto
kapitoly

Výroba, pri ktorej všetko toto používané ovocie
alebo orechy už musia by� pôvodné

0814 Šupky (kôra) citrusových plodov alebo
melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé,
zmrazené alebo dočasne konzervované
 v slanej vode, sírenej vode a v iných
konzervačných roztokoch

Výroba, pri ktorej všetko toto použité ovocie alebo
sušené orechy už musia by� pôvodné

ex kap. 11 Mlynské výrobky; slad; škroby; inulín;
pšeničný lepok okrem čísla ex 1106

Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny, zelenina,
jedlé korene a h¾uzy pod číslom 0714 alebo ovocie
už musia by� pôvodné

ex 1106 Múka a krupica zo sušených strukovín čísla
0713

Sušenie a mletie strukovín pod číslom 0708

1301 Šelak; prírodné živice (gumy), glejoživice
a balzamy, prírodné

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov čísla 1301 nesmie presiahnu� 50 % ceny
výrobku fco závod

ex 1302 Slizy a zahus�ovadlá z rastlinných produktov,
upravené

Výroba z neupravených slizov a zahus�ovadiel

1501 Bravčová mas�; iný bravčový tuk a hydinový
tuk, škvarené, tiež lisované alebo
extrahované rozpúš�adlami:
- Tuky z kostí alebo z odpadu Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla okrem

materiálov čísiel 0203, 0206 alebo 0207, alebo kostí
čísla 0506

- Ostatné Výroba z bravčového mäsa alebo z iných bravčových
drobov čísla 0203 alebo 0206 alebo z hydinového
mäsa a jedlých hydinových drobov čísla 0207

1502 Loj (hovädzí, ovčí alebo kozí) surový alebo
vyškvarený, tiež lisovaný alebo extrahovaný
rozpúš�adlami:
- Tuky z kostí alebo z odpadu Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem

materiálov čísiel 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo
kostí čísla 0506

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály
kap. 2 už musia by� pôvodné

1504 Tuky, oleje a ich frakcie, z rýb alebo
z morských cicavcov, tiež rafinované,
ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie rybích olejov a tukov a olejov

morských cicavcov
Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 1504

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály
kap. 2 a 3 už musia by� pôvodné

ex 1505 Rafinovaný lanolín Výroba zo surového tuku z ovčej vlny čísla 1505
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1506 Ostatné živočíšne tuky a oleje
 a ich frakcie, tiež rafinované,
 ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných

materiálov čísla 1506
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály

kap. 2 už musia by� pôvodné
ex 1507 až
 1515

Netuhnúce rastlinné oleje a ich frakcie,
tiež rafinované, ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie s výnimkou jojobového oleja Výroba z iných materiálov čísiel 1507 až 1515
- Ostatné okrem:
  - Tungového oleja (čínskeho drevného oleja);
   myrtového vosku a japonského vosku

Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály
už musia by� pôvodné

- Určených na technické alebo na
priemyselné použitie iné, ako je výroba
potravín na ¾udskú výživu

ex 1516 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich
frakcie reesterifikované, tiež rafinované,
už ale inak neupravené

Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne
a rastlinné materiály už musia by� pôvodné

ex 1517 Jedlé kvapalné zmesi rastlinných olejov čísiel
1507 až 1515

Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály
už musia by� pôvodné

ex 1519 Technické mastné alkoholy, ktoré majú
charakter umelých voskov

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
mastných kyselín čísla 1519

1601 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa,
drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na
podklade týchto výrobkov

Výroba zo živočíchov kap. 1

1602 Iné upravené alebo konzervované mäso, droby
alebo krv

Výroba zo živočíchov kap. 1

1603 Vý�ažky a š�avy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov,
mäkkýšov alebo z iných vodných
 bezstavovcov

Výroba zo živočíchov kap. 1. Všetky ryby, kôrovce,
mäkkýše alebo iné vodné bezstavovce už musia by�
pôvodné

1604 Upravené alebo konzervované ryby; kaviár
a jeho náhradky z rybacích ikier

Výroba, pri ktorej všetky použité ryby alebo rybacie
ikry už musia by� pôvodné

1605 Kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce,
upravené alebo konzervované

Výroba, pri ktorej všetky použité kôrovce,
 mäkkýše alebo iné vodné bezstavovce už musia
 by� pôvodné

ex 1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky
čistá sacharóza, v pevnom stave,
 s príchu�ami alebo
 s farebnými prísadami

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

1702 Ostatné cukry vrátane chemicky
 čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy
v pevnom stave; cukrové sirupy bez prísad
aromatických prípravkov alebo farbiva;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným
medom; karamelizované cukry:
- Chemicky čistá maltóza a fruktóza Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane

ostatných materiálov čísla 1702
- Ostatné cukry v pevnom stave, s prísadou

aromatických prípravkov alebo farbiva
Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap.17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály už musia
by� pôvodné

ex 1703 Melasy získané extrakciou alebo rafináciou
cukru, s prísadou aromatických prípravkov
alebo farbiva

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 neprevyšuje 30 % ceny výrobku
fco závod
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1704 Cukrovinky bez kakaa
 (vrátane bielej čokolády)

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
ostatných použitých materiálov kap. 17 nepresahuje
30 % ceny výrobku fco závod

1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky
obsahujúce kakao

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku fco závod

1901 Sladový vý�ažok; potravinové prípravky
z múky, krupice, škrobu alebo zo sladového
vý�ažku, ktoré neobsahujú kakaový prášok
alebo ho obsahujú v menšom pomere ako
50 % hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté; potravinové prípravky čísiel 0401
až 0404, ktoré neobsahujú kakaový prášok
alebo ho obsahujú v menšom pomere ako
10 % hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté:
- Sladový vý�ažok Výroba z obilnín kap. 10
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú

zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku fco závod

1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom
alebo inými plnkami) alebo inak upravené,
 ako špagety, makaróny, rezance, široké
rezance, halušky, ravioly (mäsové alebo
zeleninové taštičky) a cannellony (druh
makarónov), kuskus, tiež pripravený

Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny
(s výnimkou tvrdej pšenice), mäso, droby, ryby,
kôrovce alebo mäkkýše už musia by� pôvodné

1903 Tapioka a jej náhradky zo škrobu v tvare
vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek, prachu
a v podobných tvaroch

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
zemiakového škrobu čísla 1108

1904 Výrobky z obilia získané napučaním
 alebo pražením obilnín alebo
 obilninových výrobkov (napr. pražené
kukuričné vločky);
 ostatné obilie ako kukurica, v zrnách,
predvarené alebo inak upravené
- Ktoré neobsahujú kakao:
- Obilniny iné ako kukurica, vo forme zŕn,

predvarené alebo inak upravené
Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Nesmú sa
však použi� zrná a klasy sladkej kukurice,
upravenej alebo konzervovanej, čísiel 2001, 2004
a 2005 a nevarenej alebo vo vode či pare varenej
sladkej kukurice, zmrazenej, čísla 0710

– Ostatné Výroba, pri ktorej
 — všetky použité obilniny a múka (s výnimkou

kukurice odrody Zea indurata a tvrdej pšenice
a ich derivátov) musia by� celkom získané,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
 fco závod

- S obsahom kakaa Výroba z materiálov nezaradených do čísla 1806
za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod
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1905 Pekársky tovar, chlieb, jemné alebo trvanlivé
pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne
oblátky vhodné na farmaceutické použitie,
oblátky, ryžový papier (sušený ryžový škrob
v listoch) a podobné výrobky

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
materiálov kap. 11

2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti
rastlín, pripravené alebo konzervované v octe
alebo v kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie, orechy
alebo zelenina už musia by� pôvodné

2002 Paradajky pripravené alebo konzervované
inak ako v octe alebo v kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité paradajky už
musia by� pôvodné

2003 Huby a h¾uzovky, pripravené alebo
konzervované inak ako v octe alebo v kyseline
octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité huby alebo
h¾uzovky už musia by� pôvodné

2004 a
 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo
konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline
octovej, tiež zmrazená

Výroba, pri ktorej všetka použitá zelenina už musí
by� pôvodná

2006 Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti
rastlín, konzervované cukrom (máčaním,
glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

2007 Zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné
 a orechové kaše (pyré) a pasty, pripravené
varením, tiež s pridaním cukru alebo iných
sladidiel

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nesmie presahova� 30 % ceny
výrobku fco závod

2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak
upravené alebo konzervované, tiež s prísadou
cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu,
inde neuvedené ani nezahrnuté:
- Ovocie a orechy varené inak ako v pare

a vode neobsahujúce prídavok cukru,
zmrazené

Výroba, pri ktorej použité ovocie a orechy už musia
by� pôvodné

- Orechy neobsahujúce prísadu cukru alebo
alkoholu

Výroba, pri ktorej hodnota pôvodných použitých
orechov a olejnatých semien čísiel 0801, 0802
a 1202 až 1207 presahuje 60 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, za
predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

ex 2009 Ovocné š�avy (vrátane vínneho muštu),
neskvasené, bez prísady alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku za
predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

ex 2101 Pražená čakanka a vý�ažky, esencie (tresti)
a koncentráty z nej

Výroba, pri ktorej všetka použitá čakanka už musí
by� pôvodná

ex 2103 - Prípravky na omáčky a pripravené omáčky,
korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� horčičnú múčku alebo krupicu alebo
pripravenú horčicu

- Pripravená horčica Výroba z horčičnej múčky alebo krupice
ex 2104 - Polievky a bujóny a prípravky na ne Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla, okrem

pripravenej alebo konzervovanej zeleniny čísiel 2002
až 2005

- Homogenizované zmesi potravinových
prípravkov

Platí pravidlo pre číslo, v ktorom by bol výrobok
zaradený ako vo¾ne uložený
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ex 2106 Cukrové sirupy, ochutené alebo farbené Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nesmie prekroči� 30 % ceny
výrobku fco závod

2201 Voda vrátane prírodných alebo umelých
minerálnych vôd a sódoviek, bez prísady
cukru alebo iných sladidiel,
nearomatizovaných; ¾ad a sneh

Výroba, pri ktorej použitá voda už musí by� pôvodná

2202 Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek,
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo
aromatizované a iné nealkoholické nápoje
okrem ovocných alebo zeleninových štiav
čísla 2009

Výroba, kde sú všetky použité materiály zaradené
v inom čísle, ako je číslo výrobku, za predpokladu,
že hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku fco závod
a ïalej za predpokladu, že akáko¾vek ovocná š�ava
(okrem ananásovej a grapefruitovej) už musí by�
pôvodná

ex 2204 Víno z čerstvého hrozna vrátane vína
obohateného alkoholom a vínny mušt
s prídavkom alkoholu

Výroba z iného hroznového muštu

  2205
 ex 2207,
 ex 2208 a
 ex 2209

Ďalej uvedené výrobky, obsahujúce hroznové
materiály:
 
 Vermut a iné víno z čerstvého hrozna
ochutené rastlinnými alebo aromatickými
látkami; etylalkohol a iné liehoviny, tiež
denaturované; destiláty, likéry a iné
alkoholické nápoje; zmiešané alkoholické
prípravky takého druhu, ktorý sa používa
na výrobu nápojov; ocot

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla okrem
hrozna alebo akéhoko¾vek materiálu pripraveného
z hrozna

ex 2208 Whisky s alkoholometrickým titrom menším
ako 50 % vol

Výroba, pri ktorej hodnota destilátu z akejko¾vek
obilniny nepresahuje 15 % ceny výrobku fco závod

ex 2303 Škrobárenské zvyšky z výroby kukuričného
škrobu (okrem koncentrovanej máčacej vody)
s obsahom bielkovín nad 40 % hmotnosti,
počítané v sušine

Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica už musí
by� pôvodná

ex 2306 Pokrutiny a iný pevný odpad po extrahovaní
olivového oleja, ktoré obsahujú viac ako 3 %
olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky olivy už musia by� pôvodné

2309 Prípravky používané na výživu zvierat Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny, cukor
alebo melasa, mušt alebo mlieko už musia by�
pôvodné

2402 Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky
(cigarillos) a cigarety z tabaku alebo
z tabakových náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo tabakového odpadu
čísla 2401 už musí by� pôvodné

ex 2403 Tabak na fajčenie Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo tabakového odpadu
číslo 2401 už musí by� pôvodné

ex 2504 Prírodný kryštalický grafit so zvýšeným
obsahom uhlíka, čistený a mletý

Obohatenie o obsah uhlíka, čistenie a mletie
surového kryštalického grafitu

ex 2515 Mramor, rozrezaný pílou alebo inak na bloky
alebo na dosky pravouhlého (vrátane
štvorcového) tvaru s hrúbkou
nepresahujúcou 25 cm

Krájanie mramoru (tiež už narezaného) s hrúbkou,
ktorá presahuje 25 cm, rezaním alebo inak

ex 2516 Žulový porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene
na výtvarné alebo na stavebné účely len
krájané rezaním či inak do blokov alebo do
dosiek pravouhlého (vrátane štvorcového)
tvaru s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Krájanie kameňov (tiež už rezaných) s hrúbkou,
ktorá presahuje 25 cm rezaním alebo inak
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ex 2518 Kalcinovaný dolomit Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu
ex 2519 Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

v hermeticky uzatvorených kontajneroch
a kysličník horečnatý, tiež čistý, iný ako tavené
alebo spekané magnéziá
 (kysličník horečnatý)

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

ex 2520 Sadry špeciálne pripravené pre stomatológiu Výroba, kde hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 2524 Prírodné azbestové vlákna Výroba z azbestového koncentrátu
ex 2525 Prášková s¾uda Mletie s¾udy alebo s¾udového odpadu
ex 2530 Farebné hlinky, kalcinované alebo vo forme

prášku
Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek

ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnos� aromatických
zložiek prevažuje nad hmotnos�ou
nearomatických zložiek, pričom sa tieto oleje
podobajú minerálnym olejom získaným
destiláciou vysokotepelného čiernouho¾ného
dechtu, ktorých viac ako 65 % objemových
jednotiek destiluje pri teplote do 250 oC
(vrátane zmesí benzínu a benzolu) na využitie
pre energetiku alebo na vykurovanie

Ide o výrobky prílohy VI

2709 až
 2715

Minerálne oleje a produkty ich destilácie;
živičné látky; minerálne vosky

Ide o výrobky prílohy VI

ex kap. 28 Anorganické chemické výrobky; organické
alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov,
kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov
alebo izotopov; okrem čísiel ex 2811 a ex
2833, pre ktoré sú pravidlá uvedené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siričitého
ex 2833 Síran hlinitý Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 29 Organické chemické výrobky, okrem čísiel ex
2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933
a 2934, ktorých zaradenie je špecifikované
ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 2901 Acyklické uh¾ovodíky na použitie ako
energetické alebo vykurovacie palivo

Ide o výrobky prílohy VI

ex 2902 Cykloalkány a cykloalkény (cykloolefíny)
(iné ako azulény), benzén, toluén, xylény na
použitie ako energetické alebo vykurovacie
palivo

Ide o výrobky prílohy VI

ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholov tohto čísla
a etanolu alebo glycerínu

Výrobky z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 2905. Možno však použi�
kovové alkoholáty tohto čísla za predpokladu, že ich
hodnota neprekročí 20 % ceny výrobku fco závod

2915 Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny
a ich anhydridy, halydy, peroxidy
a peroxykyseliny; ich halogén, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísiel 2915 a 2916
však nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

ex 2932 - Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísla 2909 však
nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

- Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla

(1) (2) (3)
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2933 Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým
heteroatómom (heteroatómami);
 Nukleové kyseliny a ich soli

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísiel 2932 a 2933 však
nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

2934 Ostatné heterocyklické zlúčeniny Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 30 Farmaceutické výrobky, okrem čísiel 3002,
3003 a 3004, pre ktoré sú pravidlá
 stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

3002 ¼udská krv; živočíšna krv pripravená na
terapeutické, profylaktické alebo na
diagnostické účely; antiséra a iné krvné
zložky; očkovacie látky, toxíny, kultúry
mikroorganizmov (okrem kvasníc) a podobné
výrobky:
- Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo

viacerých zložiek, ktoré boli zmiešané na
terapeutické alebo na profylaktické použitie
alebo nemiešané výrobky upravené do
odmeraných dávok alebo foriem alebo
v baleniach na maloobchodný predaj

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto názvu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné
- ¼udská krv Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných

materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto názvu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Živočíšna krv pripravená na terapeutické
alebo profylaktické účely

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Krvné zložky iné ako antiséra, hemoglobín
a sérový globulín

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Hemoglobín, krvný globulín a sérový globulín Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

3003 a
 3004

Lieky (okrem tovaru čísiel 3002, 3005
alebo 3006)

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,

ako je číslo výrobku. Možno tiež použi� materiály
čísla 3003 alebo 3004 za predpokladu, že ich
súhrnná hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod a hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 31 Hnojivá okrem čísla 3105, pre ktoré je
pravidlo stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

(1) (2) (3)

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 158/1997 Strana 1243



Strana 198 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

ex 3105 Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce
dve alebo tri z týchto zložiek: dusík, fosfor
a draslík; iné hnojivá; tovar tejto kapitoly
v tabletách alebo v podobnej úprave alebo
v balení nepresahujúcom brutto hmotnos�
10 kg, okrem:

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno však
použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod,

- dusičnanu sodného
 - kyanamidu vápenatého
 - síranu draselného
 - síranu horečnato-draselného

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 32 Trieslové a farbiarske vý�ažky; taníny
 a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné
farbiace látky; farby a laky; tmely;
tlačiarenské farby, atramenty a tuše; okrem
čísiel 3201 a 3205, pre ktoré sú pravidlá
stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod

ex 3201 Taníny a ich soli, étery, estery a iné deriváty Výroba z vý�ažkov na činenie rastlinného pôvodu
3205 Farebné laky; prípravky založené na

farebných lakoch špecifikovaných poznámkou
3 k tejto kapitole1)

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
čísiel 3202 a 3204 za predpokladu, že hodnota
akýchko¾vek materiálov zaradených v čísle 3205
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 33 Éterické oleje a rezinoidy; voňavkárske,
kozmetické a toaletné prípravky; okrem čísla
3301, na ktoré je stanovené pravidlo ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

3301 Silice (s terpénom aj bez) vrátane pevných
a absolútnych; rezinoidy;
 koncentráty silíc v tukoch, v nevysychavých
olejoch, vo voskoch alebo podobné získané
napustením týchto výrobkov voňavou
esenciou alebo maceráciou;
 terpénické ved¾ajšie výrobky vznikajúce
pri deterpenácii silíc; vodné destiláty
 a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane
materiálov inej „skupiny“2) v tomto čísle. Možno
však použi� materiály rovnakej skupiny za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne
prostriedky, pracie prípravky, mastiace
prípravky, umelé vosky, pripravené vosky,
leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky
a podobné výrobky, modelovacie pasty,
zubné vosky a iné prípravky používané
v zubnom lekárstve na báze sadry; okrem
čísiel 3403, 3404, ktorých zaradenie je
stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 3403 Mastiace prípravky obsahujúce ropné oleje
alebo oleje získané zo živičných nerastných
látok za predpokladu, že predstavujú menej
ako 70 % hmotnosti

Ide o výrobky prílohy VI

ex 3404 Umelé vosky a pripravené vosky:
- Na báze parafínu, voskov,

 voskov získaných zo živičných nerastných
látok, parafínového gáča alebo
 vo¾ného vosku

Ide o výrobky prílohy VI

1) Poznámka 3 ku kap. 32 hovorí, že tieto prípravky sú prípravkami druhu používaného na farbenie akéhoko¾vek materiálu alebo používaného
ako prísady pri výrobe farbiacich prípravkov za predpokladu, že nie sú zaradené v inom čísle v kap. 32.

2) „Skupinou“ sa rozumie akáko¾vek čas� čísla, ktorá je oddelená od zvyšku bodkočiarkou.

(1) (2) (3)
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ex 3404 - Ostatné Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
— stužených olejov, ktoré majú charakter voskov

čísla 1516,
— mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo

technických mastných alkoholov, ktoré majú
charakter voskov čísla 1519,

— materiály čísla 3404.
Tieto materiály možno však použi�, ak ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 35 Albuminoidné látky; modifikované škroby;
gleje; enzýmy; okrem čísel 3505 a ex 3507,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle,
ak ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

3505 Dextríny a iné modifikované škroby (napr.
predželatínované alebo esterifikované škroby);
gleje na základe škrobov alebo dextrínu,
alebo iných modifikovaných škrobov:
- Škrobové étery a estery Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane

iných materiálov čísla 3505
- Ostatné Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla, okrem

materiálov čísla 1108
ex 3507 Pripravené enzýmy inde neuvedené ani

nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku 
 fco závod

kap. 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky;
 zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé
prípravky

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle,
keï ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

ex kap. 37 Fotografické a kinematografické výrobky;
okrem čísiel 3701, 3702 a 3704, pre ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

3701 Fotografické dosky a ploché filmy
so svetlocitlivou vrstvou, neexponované,
z akéhoko¾vek iného materiálu ako z papiera,
kartónu, lepenky alebo textílií; ploché
okamžité kopírovacie filmy, citlivé,
neexponované, tiež v kazetách

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo 3702

3702 Fotografické filmy vo zvitkoch,
 so svetlocitlivou vrstvou, neexponované,
z iného materiálu ako z papiera, kartónu,
lepenky alebo z textílií; okamžité kopírovacie
filmy vo zvitkoch, so svetlocitlivou vrstvou,
neexponované

Výroba, pri ktorej sú použité materiály zaradené
v inom čísle, ako v čísle 3701 alebo 3702

3704 Fotografické dosky, filmy, papier, kartón alebo
textílie, exponované, ale nevyvolané

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako v číslach 3701 až 3704

ex kap. 38 Rôzne chemické výrobky; okrem čísiel ex
3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807,
3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3823,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex 3801 - Koloidný grafit v olejovej suspenzii
a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty
na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 3801 - Grafit vo forme pasty,
 v zmesi s minerálnymi olejmi s viac ako
 30 % hmotnosti grafitu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 3403 nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 3803 Rafinovaný tállový olej Rafinácia surového tállového oleja
ex 3805 Sulfátové terpentínové silice, čistené Čistenie surových sulfátových terpentínových silíc

destiláciou alebo rafináciou
ex 3806 Estery živíc Výroba zo živičných kyselín
ex 3807 Drevný decht (oleje z drevného dechtu) Destilácia drevného dechtu

3808 až
 3814

Rôzne chemické výrobky:

3818 až
 3820,
 3822 a
 
 3823

- Pripravené prísady do mazacích olejov
  obsahujúce minerálne oleje alebo oleje
  získané zo živičných nerastných látok,
  čísla 3811
 - Tieto výrobky čísla 3823:

Ide o výrobky prílohy VI

- Pripravené spojivá pre odlievacie formy
 alebo jadrá na báze prírodných živičných
výrobkov

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Kyseliny nafténovej; jej solí nerozpustných
vo vode a jej estery

- Sorbitol, iný ako čísla 2905
- Ropné sulfonáty s výnimkou ropných

sulfonátov alkalických kovov, amoniových
alebo etanolamínov; tiofenické sulfónované
kyseliny z olejov získaných zo živičných
nerastov a ich soli

- Ionomeniče
- Getry (pohlcovače plynov) pre vákuové trubice
- Alkalický oxid železa na čistenie plynov
- Zriedená čpavková voda a použitý kysličník

získané pri čistení uho¾ného plynu
- Sulfonafténové kyseliny, ich soli nerozpustné

vo vode a ich estery
- Pribudlina a Doppelov olej
- Zmesi solí, ktoré majú rôzne anióny
- Kopírovacie pasty na báze želatíny, a aj na

papierovej alebo textilnej podložke
- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 3901 až
   3915

Plasty v primárnych formách, odpad, odrezky
a šrot z plastov; okrem čísla ex 3907,
 pre ktoré je pravidlo stanovené ïalej
- Výrobky adičnej homopolymerizácie Výroba, pri ktorej

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

ex 3907 Kopolymér vyrobený z polykarbonátu
a kopolyméru akrylo-nitril-butadién-styrénu
(ABS)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

1) V prípade výrobkov pozostávajúcich z materiálov zaradených v číslach 3901 až 3906, ako aj v číslach 3907 až 3911, platí toto obmedzenie
len na tú skupinu materiálov, ktorá prevláda hmotnos�ou vo výrobku.

(1) (2) (3)
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ex 3916 až
    3921

Polotovary a výrobky z plastov, okrem čísiel
ex 3916, ex 3917 a ex 3920, pre ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej
- Ploché výrobky opracované viac ako len na

povrchu alebo narezané do foriem iných než
pravouhlých (vrátane štvorcových); iné
výrobky opracované viac než len na povrchu

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné
- Výrobky adičnej homopolymerizácie Výroba, pri ktorej

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod1)

ex 3916 a
 ex 3917

Profily a rúry Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota akýchko¾vek materiálov zaradených

v rovnakom čísle ako výrobok nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod

ex 3920 Ionomérové listy alebo fólie Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je
kopolymérom etylénu a metakrylovej kyseliny,
čiastočne neutralizovanej kovovými iónami, hlavne
zinku a sodíka

3922 až
 3926

Výrobky z plastov Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4001 Laminované dosky z krepy na topánky Laminácia listov prírodného kaučuku
4005 Zmesové kaučuky, nevulkanizované,

v primárnych formách alebo v doskách,
listoch alebo v pásoch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov okrem prírodného kaučuku nepresahuje
50 % ceny výrobku fco závod

4012 Protektorované alebo použité gumové
pneumatiky; plné obruče alebo nízkotlakové
plášte, vymenite¾né behúne pláš�a
pneumatiky a ochranné vložky do ráfika
pneumatiky, gumové

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
materiálov čísla 4011 alebo 4012

ex 4017 Výrobky z tvrdej gumy Výroba z tvrdej gumy

ex 4102 Surové ovčie alebo jahňacie kože bez vlny Odstránenie vlny z ovčích alebo jahňacích koží
s vlnou

4104 až
 4107

Vyčinené kože (usne) bez chlpov alebo bez
vlny, iné ako vyčinené kože čísiel 4108 alebo
4109

Vyčiňovanie predčinenej kože alebo výroba, pri
ktorej všetky použité materiály sú zaradené
v inom čísle, ako je číslo výrobku

4109 Lakové alebo lakové-laminované usne;
metalizované usne

Výroba z usní čísiel 4104 až 4107 za predpokladu,
že jej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

ex 4302 Vyčinené alebo upravené kožušiny zošité z:
- Dielov, krížov alebo z podobných foriem Bielenie alebo farbenie okrem strihania a šitia

jednotlivých nezošitých vyčinených alebo
upravených kožušín

- Ostatné Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených
kožušín

1) V prípade výrobkov pozostávajúcich z materiálov zaradených v číslach 3901 až 3906, ako aj v číslach 3907 až 3911, platí toto obmedzenie
len na tú skupinu materiálov, ktorá prevláda hmotnos�ou vo výrobku.

(1) (2) (3)
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4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky
 z kožušín

Výroba z nezošitých, vyčinených alebo z upravených
kožušín čísla 4302

ex 4403 Drevo nahrubo opracované do hranolov Výroba zo surového dreva, tiež odkôrneného alebo
len nahrubo opracovaného

ex 4407 Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo
na kusy, lúpané s hrúbkou nad 6 mm,
hob¾ované, brúsené alebo spájané klinovým
ozubom

Hob¾ovanie, brúsenie alebo spájanie klinovým
ozubom

ex 4408 Dýhové listy ako také a dýhové listy na
preglejky s hrúbkou menšou ako 6 mm,
rozrezané a iné pozdĺžne pílené drevo, rezané
alebo lúpané s hrúbkou nepresahujúcou
6 mm, hob¾ované, brúsené alebo spájané
klinovým ozubom

Štiepanie, hob¾ovanie, brúsenie alebo spájanie
klinovým ozubom

ex 4409 - Drevo (vrátane nespojených doštičiek
a vlysov na parkety) profilované (s pružinami,
drážkované, žliabkované, skosené, spojené
do V, vrúbkované, zaoblené a podobné) na
jednej alebo na nieko¾kých hranách alebo
plochách, tiež hob¾ované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom

Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom

- Lišty a tvarované doštičky Výroba líšt a tvarovaných doštičiek
ex 4410 až
   4413

Lišty a výlisky vrátane tvarovaných líšt
a iných tvarovaných doštičiek

Výroba líšt a tvarovaných doštičiek

ex 4415 Debny, debničky, klietky, bubny a podobné
drevené obaly

Výroba z dosiek nenarezaných na mieru

ex 4416 Sudy, kade, škopky, vane a iné debnárske
výrobky a ich časti, z dreva

Výroba zo štiepaných dužín, ktoré majú len dva
narezané hlavné povrchy

ex 4418 - Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva
(z dreva)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Môžu sa
však použi� voštinové (bunkové) drevené dosky,
šindle a bridlice (lupky)

- Rámy (zárubne) a debnenie Rámovanie alebo debnenie
ex 4421 Polotovary na zápalky; drevené kolíčky (floky)

do obuvi
Výroba z dreva akéhoko¾vek okrem pre�ahovaného
dreva čísla 4409

4503 Výrobky z prírodného korku Výroba z korku čísla 4501

ex 4811 Papier a kartón, len linkovaný alebo
štvorčekovaný

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4816 Karbónový papier, samokopírovací papier
a iný kopírovací alebo pretlačový papier
(iný ako čísla 4809), rozmnožovacie blany
a ofsetové matrice z papiera,
 tiež v škatuliach

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4817 Obálky, zálepky, neilustrované poh¾adnice
a lístky na korešpondenciu z papiera,
 kartónu alebo z lepenky; škatule, tašky,
náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce
potreby na korešpondenciu z papiera, kartónu
alebo z lepenky

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4818 Toaletný papier Výroba z papierenských materiálov kap. 47
ex 4819 Škatule, debny, vrecia a iné obaly, z papiera,

kartónu, lepenky, buničitej vaty alebo z pásov
splstených buničinových vláken

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku
  fco závod

(1) (2) (3)
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ex 4820 Listové bloky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4823 Iné papiere, kartóny, lepenky, buničitá vata
a pásy splstených buničinových vláken,
rezané do formátu alebo do tvaru

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4909 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo
poh¾adnice; tlačené karty s osobnými
správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované,
aj s obálkami alebo ozdobami

Výroba z materiálov nezaradených v číslach 4909
alebo 4911

4910 Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane
kalendárov vo forme trhacích blokov:
- Kalendáre „večného“ typu alebo

s vymenite¾nými blokmi na inom základe
ako papier, lepenka alebo kartón

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
- Ostatné Výroba z materiálov nezaradených v číslach 4909

alebo 4911

ex 5003 Hodvábny odpad (vrátane zámotkov
nespôsobilých na zmotávanie priadzového
odpadu a trhaného materiálu), mykaný
alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5501 až
 5507

Umelé strižové vlákna Výroba z chemických materiálov alebo z textilnej
vlákniny

ex kap. 50
    až 55

Priadza, monofil a nite Výroba z1)
 — surového hodvábu, hodvábneho odpadu,
  mykaného alebo česaného alebo inak
  spracovaného na spriadanie,
— iných prírodných vláken, nemykaných,

nečesaných alebo inak nespracovaných na
spriadanie,

— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

Tkané textílie
- Obsahujúce kaučukové nite Výroba z jednoduchej priadze1)
- Ostatné Výroba z1)

— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej alebo

nečesanej alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie,
bielenie, mercerovanie, tepelná fixácia, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na účely získania
nezrážavosti a trvalej úpravy, dekatovanie,
impregnovanie, opravovanie a nopovanie), kde
hodnota použitej nepotlačenej textílie nepresahuje
47,5 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 56 Vata, pls� a netkané textílie; špeciálne
priadze, motúzy, šnúry, povrazy a laná
a výrobky z nich, okrem čísiel 5602, 5604,
5605 a 5606, pre ktoré sú pravidlá stanovené
ïalej

Výroba z1)
 — priadze z kokosových vláken,
 — prírodných vláken,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
 — papierenských materiálov

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi tex tilných materiálov.

(1) (2) (3)
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5602 Pls�, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená
alebo laminovaná:
- Vpichované plste Výroba z1)

— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Možno však použi�
 — polypropylénový hodváb čísla 5402,
— polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
— polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého

označenie vo všetkých prípadoch jednotlivého
hodvábu alebo vlákna je menšie ako 9 decitex
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje
 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken vyrobených

 z kazeínu,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

5604 Kaučukové a kordové nite pokryté textilom;
textilné priadze a pásiky a podobné tvary
čísiel 5404 alebo 5405, impregnované,
vrstvené, povlečené alebo opláš�ované
kaučukom alebo plastmi:
- Kaučukové a kordové nite pokryté textilom Výroba z kaučukových alebo kordových nití,

nepokrytých textilom
- Ostatné Výroba z1)

— prírodných vláken nemykaných alebo nečesaných
alebo inak nespracovaných na spriadanie,

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

5605 Metalizovaná priadza, tiež opradená,
s určením ako textilná priadza alebo pásik
alebo podobný tvar čísiel 5404 alebo 5405,
kombinovaná s kovom vo forme vlákna,
pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
 — striže z chemických vláken nemykanej alebo
  nečesanej alebo inak nespracovanej
  na spriadanie,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

5606 Opradená ni�, pásiky a podobné tvary čísiel
5404 alebo 5405, opradené (iné ako čísla
5605 a iné ako opradené priadze z konského
vlásia); ženilková priadza vrátane
povločkovanej ženilkovej priadze); slučková
pletená ni�

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
 — striže z chemických vláken nemykanej alebo
  nečesanej alebo inak nespracovanej
  na spriadanie,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny so
všívanou pls�ou

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Možno však použi�
— polypropylénový hodváb čísla 5402,
— polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,

alebo
— polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého

označenie vo všetkých prípadoch jednotlivého
hodvábu alebo vlákna je menšie ako 9 decitex
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 %
ceny výrobku fco závod

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.

(1) (2) (3)
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kap. 57 - Iné než so všívanou pls�ou Výroba z1)
— prírodných vláken, ktoré nie sú mykané, česané

alebo inak spracované na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— syntetickej alebo umelej hodvábnej priadze,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie

ex kap. 58 Špeciálne tkaniny; všívané tex tílie; čipky;
tapisérie; pramikárske výrobky, výšivky,
okrem čísiel 5805 a 5810; pravidlo pre
číslo 5810 je stanovené ïalej
- Kombinované s kaučukovou (gumennou)

 ni�ou
Výroba z jednoduchej priadze1)

- Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie,
bielenie, mercerovanie, tepelná fixácia, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na účely získania
nezrážavosti a trvalej úpravy, dekatovanie,
impregnovanie, opravovanie a nopovanie), kde
hodnota použitej nepotlačenej textílie nepresahuje
47,5 % ceny výrobku fco závod

5810 Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

5901 Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými
látkami používané na vonkajšie obaly kníh
a na podobné účely; kopírovacie priesvitné
plátno; pripravené maliarske plátno; stužené
plátno a podobné stužené textílie používané
ako klobučnícke podložky

Výroba z priadze

5902 Pneumatikové kordové textílie
z vysokopevnostných nití z nylonu alebo
z iných polyamidov, polyesterov alebo
z viskózového hodvábu:
- Obsahujúce nie viac ako 90 %

 hmotnostných textilných materiálov
Výroba z priadze

- Ostatné Výroba z chemických materiálov alebo z textilnej
vlákniny

5903 Textílie impregnované, vrstvené, povlečené
alebo laminované plastmi, iné ako textílie
čísla 5902

Výroba z priadze

5904 Linoleum, tiež prirezané do tvaru;
 podlahové krytiny pozostávajúce z vrstvy
alebo z povlaku na textilnom podklade,
tiež prirezané do tvaru

Výroba z priadze1)

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.

(1) (2) (3)
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5905 Textilné tapety:
- Impregnované, vrstvené, povlečené alebo

laminované gumou, plastmi alebo inými
materiálmi

Výroba z priadze

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie, bielenie,
mercerovanie, tepelná fixácia, česanie, kalandrovanie,
spracovanie na účely získania nezrážavosti a trvalej
úpravy, dekatovanie, impregnovanie, opravovanie
a nopovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej
textílie nepresahuje 47,5 % ceny výrobku fco závod

5906 Pogumované textílie, iné ako textílie
čísla 5902:
- Pletené alebo háčkované textílie Výroba z1)

 — prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

- Ostatné textílie vyrobené zo syntetickej
hodvábnej priadze obsahujúce viac ako 90 %
hmotnostných textilných materiálov

Výroba z chemických materiálov

- Ostatné Výroba z priadze
5907 Textílie iným spôsobom impregnované,

vrstvené alebo povlečené; ma¾ované plátno
pre divadelnú scénu, textílie pre pozadie
v štúdiách alebo podobné textílie

Výroba z priadze

ex 5908 Žiarové plynové pančušky, impregnované Výroba z rúrkovitej pletenej textílie na plynové
pančušky

5909 až
 5911

Textilné výrobky vhodné na technické
(priemyselné) použitie:
- Leštiace kotúče alebo kruhy iné ako z plsti

čísla 5911
Výroba z priadze alebo z odpadovej textílie alebo
z handier čísla 6310

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

kap. 60 Pletené alebo háčkované textílie Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

kap. 61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo
háčkované:
- Získané zošitím alebo iným spojením dvoch

alebo viacerých kusov pletenej alebo
háčkovanej textílie, ktoré boli buï nastrihané
do tvaru, alebo ich tvar bol získaný priamo

Výroba z priadze2)

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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kap. 61 - Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

ex kap. 62 Odevy a odevné doplnky iné ako pletené
 alebo háčkované okrem čísiel ex 6202, ex
6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211,
6213, 6214, ex 6216 a ex 6217, na ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej

Výroba z priadze2)

ex 6202
 ex 6204
 ex 6206
 ex 6209
 ex 6211 a
 ex 6217

Dámske, dievčenské a dojčenské oblečenie
a „iné konfekčné doplnky odevov“, vyšívané

Výroba z priadze1)
 Výroba z nevyšívaných textílií za predpokladu, že
hodnota použitých nevyšívaných textílií nepresahuje
40 % ceny výrobku fco závod2)

ex 6210
 ex 6216 a
 ex 6217

Ohňovzdorné vybavenie z textílií pokrytých
fóliou z hliníkového polyesteru

Výroba z priadze1)
 Výroba z nepovlečenej textílie za predpokladu, že
hodnota nepovlečenej textílie nepresahuje 40 %
ceny výrobku fco závod1)

6213 a
 6214

Vreckovky, šály, šatky, plédy, mantily, závoje
a podobné výrobky:
- Vyšívané Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)

Výroba z nevyšívaných textílií za predpokladu, že
hodnota použitých nevyšívaných textílií nepresahuje
40 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)
ex 6217 Medzipodšívka na goliere a manžety, narezaná Výroba, pri ktorej

— všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
ako je číslo výrobku,

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

6301 až
 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, poste¾ná
bielizeň, atï.; záclony, atï.; iné bytové textílie
- Plstené, netkané Výroba z1)

— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné
- Vyšívané Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)

Výroba z nevyšívanej textílie (inej ako pletenej alebo
háčkovanej), ak hodnota nevyšívanej textílie
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)
6305 Vrecia a vrecká na balenie tovaru Výroba z2)

 — prírodných vláken,
— umelých strižových vláken, nemykanej alebo

nečesanej alebo inak nespracovanej
 na spriadanie,

— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny
6306 Nepremokavé plachty, lodné plachty na člny,

na dosky na plachtenie na vode alebo na
zariadenia na plachtenie na súši, ochranné
plachty, tieniace plachty, stany a kempingové
výrobky

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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6306 - Z netkaných textílií Výroba z1)
— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze
ex 6307 Iné celkom dohotovené výrobky vrátane

strihových šablón
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

6308 Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež
s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií,
vyšívaných stolových obrusov alebo servítok
alebo podobných textilných výrobkov
 v balení na drobný predaj

Každá položka súboru musí spĺňa� pravidlo, ktoré
by na ňu platilo, keby nebola zaradená do súpravy.
Možno však zaradi� nepôvodné výrobky, keï ich
celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súboru
fco závod

6401 až
 6405

Obuv Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem zostáv
zvrškov pripojených k vnútorným podrážkam alebo
k iným komponentom podrážky číslo 6406

6503 Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti,
zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových
kotúčov čísla 6501, tiež podšívané alebo
ozdobené

Výroba z priadze alebo z textilných vláken2)

6505 Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo
háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek,
plsti alebo z inej textilnej metráže (nie však
v pásikoch), tiež podšívané a obrúbené; sie�ky
na vlasy z akýchko¾vek materiálov, tiež
podšívané alebo ozdobené

Výroba z priadze alebo z textilných vláken1)

6601 Dáždniky a slnečníky (vrátane dáždnikov
v palici, záhradných slnečníkov a podobných
výrobkov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 6803 Výrobky z prírodnej alebo aglomerovanej
bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812 Výrobky z azbestu alebo zo zmesi na podklade
azbestu alebo na podklade azbestu
a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla

ex 6814 Výrobky zo s¾udy vrátane lisovanej
alebo rekonštituovanej s¾udy na podložke
z papiera, kartónu, lepenky alebo z iných
materiálov

Výroba z opracovanej s¾udy (vrátane aglomerovanej
alebo rekonštituovanej s¾udy)

7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané,
s brúsenými hranami, ryté, vŕtané,
smaltované alebo inak spracované, ale nie
zarámované alebo spájané s inými materiálmi

Výroba z materiálov čísla 7001

7007 Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené Výroba z materiálov čísla 7001
7008 Izolačné jednotky z nieko¾kých sklenených

tabú¾
Výroba z materiálov čísla 7001

7009 Sklenené zrkadlá, tiež zarámované vrátane
spätných zrkadielok

Výroba z materiálov čísla 7001

7010 Demižóny, sklené f¾aše, banky,
 konzervové poháre a poháre na zaváranie,
tégliky, liekovky, trubičky na tabletky,
ampulky a iné sklené obaly, používané na
dopravu alebo na balenie tovaru; sklené
zátky, viečka a iné uzávery zo skla

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
 Brúsenie sklených výrobkov za predpokladu, že
hodnota nebrúsených sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské
sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na
výzdobu bytov a na podobné účely
(s výnimkou tovaru čísiel 7010 alebo 7018)

Výroba, pri ktorej sú všetky používané
 materiály zaradené v inom čísle, ako je
 číslo výrobku.
 Brúsenie sklených výrobkov za predpokladu, že
hodnota nebrúsených sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod.
Ručné dekorovanie (okrem zdobenia sie�otlačou)
ručne fúkaných sklených výrobkov za predpokladu,
že hodnota ručne fúkaných sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 7019 Výrobky zo sklených vláken
 (iné ako z priadze)

Výroba z
 — nefarbených pásov, pramencov (rovingov), priadze

alebo sekaných pásov,
— sklenej vlny

ex 7102
 ex 7103 a
 ex 7104

Opracované drahokamy a polodrahokamy
(prírodné, umelé alebo rekonštituované)

Výroba z neopracovaných drahokamov alebo
z polodrahokamov

7106,
 7108 a
 7110

Drahé kovy
 - Netvárnené  Výroba z materiálov nezaradených v číslach 7106,

7108 alebo 7110
Elektrolytická tepelná alebo chemická separácia
drahých kovov čísiel 7106, 7108 alebo 7110.
Zlievanie drahých kovov čísiel 7106, 7108 alebo
7110 navzájom alebo so základnými kovmi

- Vo forme polotovarov alebo prachu Výroba z netvárnených drahých kovov
ex 7107
 ex 7109 a
 ex 7111

Základné kovy plátkované drahými kovmi
opracované do formy polotovarov

7116 Výrobky z pravých perál alebo z umelo
pestovaných perál, drahokamov alebo
polodrahokamov (prírodných, umelých
alebo rekonštituovaných)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

7117 Umelá bižutéria Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
Výroba z častí z obyčajného kovu nepokovaných
alebo nepokrytých drahými kovmi za predpokladu,
že hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

7207 Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele Výroba z materiálov čísiel 7201, 7202, 7203, 7204
alebo 7205

7208 až
 7216

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty,
uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo
z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7206

7217 Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7207
ex 7218
    7219 až
    7222

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče
a prúty, uholníky, tvarovky a profily
z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7218

7223 Drôty z nehrdzavejúcej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7218
ex 7224
    7225 až
    7227

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče
a prúty, v nepravidelne navinutých zvitkoch,
z ostatnej legovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7224

7228 Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej
ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej
legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na
vrtáky z legovanej alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísiel 7206, 7218 alebo 7224

7229 Drôty z ostatnej legovanej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7224

(1) (2) (3)
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ex 7301 Štetovnice Výroba z materiálov čísla 7206

7302 Materiál na stavbu železničných alebo
električkových tratí, zo železa alebo z ocele:
ko¾ajnice, prídržné ko¾ajnice a ozubnice,
hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče
výmeny a ostatné priecestné zariadenia,
podvaly (priečne podvaly), ko¾ajnicové spojky,
ko¾ajnicové stoličky, kliny ko¾ajnicových
stoličiek, podkladnice (podkladné dosky),
prídržky, podporné dosky,
 klieštiny (�ahadlá) a iné dielce špeciálne
prispôsobené na kladenie, spájanie
a upevňovanie ko¾ajníc

Výroba z materiálov čísla 7206

7304
 7305 a
 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iné ako
z liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov čísiel 7206, 7207, 7218
 alebo 7224

7308 Konštrukcie (s výnimkou montovaných
 stavieb čísla 9406) a časti konštrukcií
 (napr. mosty, časti mostov, stavidlá,
veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy
a strešné rámové konštrukcie, dvere
 a okná a ich rámy, prahy dvier,
 okenice, stĺpikové zábradlia), zo železa
alebo z ocele; dosky, tyče, prúty,
 uholníky, tvarovky, profily, rúrky
 a podobné výrobky na použitie
v konštrukciách, zo železa
 alebo z ocele

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmú
sa však použi� zvárané uholníky, tvarovky a profily
čísla 7301

ex 7315 Protišmykové re�aze Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 7315 nepresahuje 50 % ceny
výrobku fco závod

ex 7322 Radiátory ústredného kúrenia,
nevykurovaného elektricky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 7322 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 74 Meï a výrobky z medi, okrem čísiel 7401
až 7405; pravidlo pre číslo ex 7403 je
 stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
 fco závod

ex 7403 Zliatiny medi, surové (netvárnené) Výroba z rafinovanej medi netvárnenej alebo
z odpadu a šrotu

ex kap. 75 Nikel a výrobky z niklu, okrem čísiel 7501
až 7503

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
 fco závod

ex kap. 76 Hliník a výrobky z hliníka, okrem čísiel 7601,
7602 a ex 7616; pravidlá pre čísla 7601 a ex
7616 sú stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba tepelným alebo elektrolytickým

 spracovaním z nelegovaného hliníka
 alebo z odpadu a hliníkového šrotu

(1) (2) (3)
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ex 7616 Výrobky z hliníka ostatné ako gáza, tkaniny,
mriežkoviny a sie�oviny, plotový materiál,
vystužujúce pletivá a podobné materiály
(vrátane nekonečných pásov) z hliníkového
drôtu a ¾ahčený hliník

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku. Možno však použi�
gázu, tkaniny, mriežkoviny a sie�oviny, plotový
materiál, vystužujúce pletivo a podobné materiály
(vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu
alebo ¾ahčený hliník,

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 78 Olovo a výrobky z olova, okrem čísiel 7801
a 7802; pravidlo pre číslo 7801 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7801 Surové (neopracované) olovo

- Rafinované olovo Výroba z „prútov“ alebo zo „surového“ olova
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot čísla 7802

ex kap. 79 Zinok a výrobky zo zinku, okrem čísiel 7901
a 7902; pravidlo pre číslo 7901 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály je sú zaradené v inom
  čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7901 Surový (neopracovaný) zinok Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot čísla 7902

ex kap. 80 Cín a výrobky z cínu, okrem čísiel 8001, 8002
a 8007; pravidlo pre číslo 8001 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
8001 Surový (neopracovaný) cín Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot číslo 8002

ex kap. 81 Ostatné základné kovy, tvárnené, výrobky
z nich

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých materiálov
zaradených v rovnakom čísle ako použité výrobky
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

8206 Nástroje z dvoch alebo z nieko¾kých
 čísiel 8202 až 8205, zostavené do súprav
na maloobchodný predaj

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako sú čísla 8202 až 8205.
Do súboru však možno zaradi� nástroje čísiel 8202
až 8205 za predpokladu, že ich hodnota
nepresiahne 15 % ceny súboru fco závod

8207 Vymenite¾né nástroje na ručné náradie, tiež
mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje
(napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie
vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie,
vyvrtávanie, pre�ahovanie, frézovanie,
sústruženie, upevňovanie skrutiek) vrátane
nástrojov na �ahanie alebo na vytláčanie kovov
a vŕtanie alebo na sondáž pri zemných prácach

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8208 Nože a rezacie doštičky na stroje alebo
na mechanické zariadenia

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 8211 Nože s rezacou čepe¾ou, tiež vrúbkovanou
(vrátane prerezávacích nožov), iné ako
čísla 8208

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� čepe¾ a rukovä� zo základného kovu

8214 Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie
vlasov, mäsiarske a kuchynské sekáčiky,
štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na
papier); súpravy a náčinie na manikúru
a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� rukoväte (držiaky) zo základného kovu

8215 Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky,
cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na
krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné
kuchynské a jedálenské výrobky

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� rukoväte (držiaky) zo základného kovu

ex 8306 Sošky a iné ozdobné predmety zo základných
kovov

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� ostatné materiály čísla 8306
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje
30 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje
a mechanické nástroje; ich časti; okrem tých,
ktoré patria do nasledujúcich čísiel alebo častí
čísiel, pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8412, 8415,
8418, ex 8419, 8420, 8425 až 8430, ex 8431,
8439, 8441, 8444 až 8447, ex 8448, 8452,
8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, 8484
a 8485

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu použité materiály sú
  zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

  8403 a
 ex 8404

Kotly na ústredné kúrenie, iné ako čísla 8402,
a pomocné prístroje a zariadenia na kotly
ústredného kúrenia

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo 8403 alebo 8404.
Možno však použi� materiály, ktoré sú zaradené
v čísle 8403 alebo 8404, za predpokladu, že ich
súhrnná hodnota nepresahuje 5 % ceny výrobku
fco závod

8406 Turbíny na vodnú alebo inú paru Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8407 Vratné alebo rotačné zážihové spa¾ovacie
piestové motory s vnútorným spa¾ovaním

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8408 Piestové vznetové motory s vnútorným
spa¾ovaním (dieselové motory) alebo motory
so žiarovou hlavou

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo
výhradne na motory čísiel 8407 alebo 8408

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8412 Ostatné motory a pohony Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8415 Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa
z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov
a prístrojov na reguláciu teploty a vlhkosti,
vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže
by� vlhkos� regulovaná oddelene

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8418 Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace
alebo mraziace zariadenia, elektrické
 alebo iné; tepelné čerpadlá iné ako
klimatizačné stroje a prístroje čísla 8415

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály rovnakého čísla ako výrobok použitý
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

(1) (2) (3)
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ex 8419 Stroje na spracovanie dreva a výrobu papiera,
buničiny a kartónu

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

v rovnakom čísle ako výrobok zaradené len do
hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8420 Kalandre a iné valcovacie stroje s výnimkou
strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce
na tieto stroje

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
len do hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8425 až
 8428

Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo
vykladacie strojné zariadenie

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8429 Buldozéry, angledozéry, zrovnávače (grejdre),
stroje na vyrovnávanie terénu (nivelizátory),
škrabače (skrejpre), mechanické lopaty,
rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá
a cestné valce s vlastným pohonom
- Cestné valce Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod
- Ostatné Výroba, pri ktorej

 — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,

— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8430 Ostatné stroje a prístroje zrovnávacie,
vyrovnávacie (nivelačné), škrabacie, hĺbiace,
udupávacie, zhutňovacie, �ažobné (dolovacie)
alebo vŕtacie na zemné práce, �ažbu rúd
a nerastov; baranidlá a vy�ahovače pilót;
snehové pluhy a snehové frézy

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

8431 Súčiastky na cestné valce Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
 fco závod

8439 Stroje a prístroje na výrobu buničiny
(papieroviny) a na výrobu alebo na konečnú
úpravu papiera, kartónu alebo lepenky

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
len do hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8441 Ostatné stroje a prístroje na spracovanie
buničiny (papieroviny) papiera, kartónu alebo
lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len do
hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8444 až
 8447

Stroje týchto čísiel na použitie v textilnom
priemysle

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

ex 8448 Prídavné (pomocné) strojové zariadenia na
stroje čísiel 8444 a 8445

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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8452 Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu
a zošívanie kníh čísla 8440; nábytok,
podstavce a kryty osobitne upravené pre
šijacie stroje; ihly do šijacích strojov:
- Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom)

 s hlavou s hmotnos�ou nepresahujúcou 16 kg
bez motora alebo 17 kg vrátane motora

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých nepôvodných materiálov

použitých pri zostavovaní hlavy (bez motora)
neprekračuje hodnotu pôvodných použitých
materiálov,

— použité mechanizmy napínania nite, háčkovania
a k¾ukatého stehu sú už pôvodné

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8456 až
 8466

Obrábacie stroje a stroje a ich časti
a príslušenstvá čísiel 8456 až 8466

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8469 až
 8472

Kancelárske stroje (napr. písacie stroje,
počítacie stroje, stroje na automatické
spracúvanie údajov, kopírovacie stroje,
spínacie stroje)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8480 Formovacie rámy pre zlievarne kovov;
formovacie základne; modely na formy, formy
na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy
kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo
plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

8484 Kovoplastické tesnenia a podobné spojové
prvky z kovovej fólie kombinované s iným
materiálom alebo z dvoch či viacerých vrstiev
kovu; sady alebo súpravy tesnení alebo
podobných spojov rozdielneho zloženia
uložené vo vrecúškach, obálkach, vakoch
alebo v podobných obaloch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8485 Časti a súčasti strojov a prístrojov
neobsahujúce elektrické svorky, izolácie,
cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky,
ktoré nie sú v tejto kapitole inde uvedené ani
zahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich
časti; prístroje na záznam a reprodukciu
zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu
televízneho obrazu a zvuku a časti, súčiastky
a príslušenstvo na tieto prístroje; okrem tých,
ktoré sú zaradené do týchto čísiel alebo častí
čísiel, pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
8501, 8502, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až
8537, 8542, 8544 až 8546 a 8548

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8501 Elektrické motory a generátory (s výnimkou
generátorových agregátov)

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8503 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8502 Elektrické generátorové agregáty a rotačné
meniče (konvertory)

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8501 alebo 8503, brané súhrnne,
len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 8518 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež
vstavané; elektrické nízkofrekvenčné
zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku
 fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové
chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové
reprodukčné prístroje bez zariadenia na
záznam zvuku

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku
  fco závod,
 — hodnota všetkých použitých
  nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8520 Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku,
tiež s reprodukčným zariadením

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8521 Videofonické prístroje na záznam
a reprodukciu

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8522 Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov
čísiel 8519 až 8521

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8523 Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku
alebo na podobný záznam s výnimkou
výrobkov kap. 37

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8524 Gramofónové platne, magnetické pásky
 a iné náhradné médiá na záznam zvuku
 alebo na podobné záznamy
 vrátane matríc a galvanických odtlačkov
na výrobu platní s výnimkou
 výrobkov kap. 37:
- Matrice a galvanické odtlačky na výrobu

gramofónových platní
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8523 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8525 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo
so zariadením na záznam a reprodukciu
zvuku; televízne kamery

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje
(radary), rádionavigačné prístroje a rádiové
prístroje na dia¾kové riadenie

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

(1) (2) (3)
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8527 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu alebo na rozhlasové vysielanie,
tiež kombinované, v jednom uzavretí
s prístrojom na záznam alebo na reprodukciu
zvuku alebo s hodinami

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
  použitých pôvodných materiálov

8528 Televízne prijímače (vrátane videomonitorov
a videopremietačiek), tiež so vstavanými
rozhlasovými prijímačmi alebo s prístrojmi na
záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne
na prístroje čísiel 8525 až 8528:
- Vhodné hlavne alebo výlučne na prístroje

na záznam alebo na reprodukciu obrazu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8535 a
 8536

Elektrické prístroje na vypínanie, spínanie
alebo na ochranu elektrických obvodov alebo
na zapájanie, spájanie a pripájanie
elektrických obvodov

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 8538 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

8537 Rozvádzače, rozvodné panely (vrátane
číslicových riadiacich panelov), ovládacie
(dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné
základne vybavené dvoma alebo viacerými
zariadeniami čísla 8535 alebo 8536, na
elektrické zariadenie alebo na rozvod
elektrického prúdu vrátane zabudovaných
nástrojov a prístrojov kap. 90 s výnimkou
spínacích prístrojov čísla 8517

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci vyššie uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v čísle 8538 len do hodnoty
  5 % ceny výrobku fco závod

8542 Elektronické integrované obvody
a mikrosústavy

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8541 alebo 8542, brané spolu,
len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8544 Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov)
izolované (tiež s lakovým povrchom alebo
s anódickým okysličením) a ostatné izolované
elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble
z optických vláken vyrobené z jednotlivých
opláštených vláken, tiež spojené
s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8545 Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky,
osvet¾ovacie uhlíky, uhlíky na elektrické
batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu
alebo z iného uhlíka, tiež spojené s kovom,
používané na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8546 Elektrické izolátory z ¾ubovo¾ného materiálu Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8548 Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov
neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod
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8601 až
 8607

Železničné a električkové lokomotívy, vozový
park a jeho časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8608 Ko¾ajový zvrškový upevňovací materiál
a nepojazdné zariadenia;
 mechanické (tiež elektromechanické)
 prístroje návestné, bezpečnostné,
 kontrolné, ovládacie na železničnú
 alebo na inú ko¾ajovú dopravu, na dopravu
cestnú alebo riečnu, na parkoviská,
pre prístavné alebo pre letiskové zariadenia;
ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8609 Kontajnery (vrátane nádržkových kontajnerov)
zvláš� konštruované a vybavené na jeden
alebo na viac druhov dopravy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 87 Vozidlá iné ako železničné alebo
 električkový vozový park a ich časti,
 súčasti a príslušenstvo; okrem vozidiel
patriacich do týchto čísiel alebo časti čísiel,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8709 Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho
alebo bez manipulačného zariadenia,
 typov používaných v továrňach, skladoch,
prístavoch alebo na letiskách na prepravu
tovaru na krátke vzdialenosti; malé �ahače
používané na železničných staniciach;
 ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8710 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá
s motorovým pohonom, tiež vybavené
zbraňami; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú

materiály rovnakého čísla ako výrobok len do
hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8711 Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle
vybavené pomocným motorom, tiež
s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

ex 8712 Bicykle bez gu¾kových ložísk Výroba z materiálov nezaradených
 v čísle 8714

8715 Detské kočíky a ich časti a súčasti Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod

8716 Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez
mechanického pohonu; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod

8803 Časti a súčasti výrobkov čísla 8801
 alebo 8802

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 8803 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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8804 Padáky (vrátane riadite¾ných padákov)
a rotujúce padáky; ich časti, súčasti
a príslušenstvá:
- Rotujúce padáky Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane

iných materiálov čísla 8804
- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov čísla 8804 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

8805 Letecké katapulty a prístroje a zariadenia na
pristávanie na lietadlovej lodi a podobné
prístroje a zariadenia; pozemné prístroje a
zariadenia na výcvik pilotov; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 8805 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

kap. 89 Námorné a riečne plavidlá Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmú
sa však použi� trupy čísla 8906

ex kap. 90 Nástroje a prístroje optické, fotografické
alebo kinematografické, meracie, kontrolné
alebo presné; nástroje a prístroje lekárske
a chirurgické; ich časti, súčasti
a príslušenstvo; okrem nástrojov a prístrojov
spadajúcich do týchto čísiel alebo častí čísiel,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 až 9017, ex 9018, 9024
až 9033

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály v rovnakom čísle, ako je výrobok, len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9001 Optické vlákna a zväzky optických vláken;
káble z optických vláken, iné ako zaradené do
čísla 8544; polarizačný materiál v tvare listov
alebo dosiek; šošovky, tiež kontaktné,
hranoly, zrkadlá a iné optické články
z akéhoko¾vek materiálu, nezasadené, iné ako
z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9002 Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické
články z akéhoko¾vek materiálu,
 zasadené, na nástroje alebo na
 prístroje, iné ako z opticky
 neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9004 Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné)
a podobné výrobky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9005 Binokulárne a monokulárne ïalekoh¾ady
a ostatné optické teleskopy, ich podstavce
a rámy; okrem astronomických refrakčných
teleskopov a ich rámov a podstavcov

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály rovnakého čísla ako výrobok len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

ex 9006 Fotografické (iné ako kinematografické)
kamery; prístroje a žiarovky na bleskové
svetlo (iné ako elektricky zapa¾ované
 bleskové žiarovky)

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov
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9007 Kinematografické kamery a premietacie
prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na
záznam alebo na reprodukciu zvuku

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

9011 Združené optické mikroskopy vrátane
mikroskopov na mikrofotografiu,
mikrokinematografiu alebo na mikroprojekciu

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

ex 9014 Iné navigačné nástroje a prístroje Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9015 Geodetické, topografické, zememeračské,
nivelačné, fotogrammetrické,
 hydrografické, oceánografické,
 hydrologické, meteorologické alebo
geofyzikálne nástroje a prístroje,
 okrem kompasov; dia¾komery

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9016 Váhy s citlivos�ou 5 cg alebo citlivejšie, tiež
so závažiami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9017 Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje
(napr. kresliace stroje, pantografy,
 uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka
a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá
(napr. metre, meracie pásma,
 mikrometre, posuvné meradlá a kalibre),
inde v tejto kapitole neuvedené
 ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

ex 9018 Stomatologické kreslá vrátane
 zubolekárskych nástrojov a prístrojov
alebo p¾uvadiel

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 9018

9024 Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti,
pevnosti v �ahu, stlačite¾nosti či zhustite¾nosti,
pružnosti alebo iných mechanických vlastností
materiálov (napr. kovov, dreva, textilu,
papiera, plastov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

9025 Hydrometre a podobné plávajúce prístroje,
teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery
a psychometre, tiež registračné i navzájom
kombinované

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9026 Prístroje a nástroje na meranie alebo
na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku
alebo iných premenných charakteristík
kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery,
hladinomery, manometre, merače
spotrebovaného tepla), okrem prístrojov
a nástrojov čísiel 9014, 9015, 9028
 alebo 9032

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod
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9027 Prístroje a nástroje na fyzikálne alebo na
chemické rozbory (napr. polarimetre,
refraktometre, spektrometre, analyzátory
plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na
určovanie maz¾avosti (viskozity), pórovitosti,
roz�ažnosti, povrchového napätia a pod.,
prístroje a nástroje na kalorimetrické,
akustické alebo fotometrické merania (vrátane
expozimetrov); mikrotómy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9028 Plynomery, merače kvapalín a elektromery
vrátane prístrojov na ich kalibrovanie:
- Časti, súčasti a príslušenstvo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

9029 Otáčkomery, počítače výrobkov,
 taxametre, merače ubehnutej dráhy,
krokomery a pod.; rýchlomery a tachometre,
okrem patriacich do čísiel 9014 alebo 9015;
stroboskopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné
prístroje a nástroje na meranie a kontrolu
elektrických veličín okrem meračov
čísla 9028; prístroje a nástroje na meranie
alebo na zis�ovanie žiarenia alfa, beta, gama,
röntgenového, kozmického alebo iného
ionizujúceho žiarenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9031 Meracie alebo kontrolné prístroje,
 nástroje a stroje, inde v tejto kapitole
neuvedené ani nezahrnuté; projektory
na kontrolu profilov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9032 Automatické regulačné alebo riadiace prístroje
a nástroje

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9033 Časti, súčasti a príslušenstvá inde v tejto
kapitole neuvedené ani nezahrnuté na stroje,
nástroje a prístroje kap. 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

ex kap. 91 Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti;
 okrem tých, ktoré sú uvedené v číslach, pre
ktoré sú pravidlá stanovené ïalej: 9105, 9109
až 9113

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

9105 Ostatné hodiny Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

9109 Hodinové stroje, úplné a zmontované Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov
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9110 Hodinové alebo hodinkové strojčeky, úplné,
nezmontované alebo čiastočne zmontované
(súpravy); hodinové alebo hodinkové strojčeky
neúplné, zmontované

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 9114 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

9111 Puzdrá na hodinky a ich časti Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len do
hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9112 Kryty a skrinky na hodinárske výrobky
podobného typu ako na iné tovary tejto
kapitoly, ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len
do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9113 Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich
časti a súčasti:
- Zo základných kovov, tiež pokovované alebo

plátované drahými kovmi
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

kap. 92 Hudobné nástroje; časti, súčasti
a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

kap. 93 Zbrane, strelivo; ich časti, súčasti
a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 9401 a
 ex 9403

Kovový nábytok (základný kov) vrátane
bavlnenej tkaniny bez vypchávky
s hmotnos�ou max. 300 g/m2 alebo menej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
 Výroba z bavlnenej látky už zhotovenej vo forme
pripravenej na použitie čísla 9401 alebo 9403 za
predpokladu, že
— jej hodnota nepresahuje 25 % ceny výrobku fco

závod,
— všetky použité ostatné materiály sú už pôvodné

a zaradené v inom čísle akoje číslo 9401 alebo
9403

9405 Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti
a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté;
svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné
ukazovatele a podobné výrobky
s nesnímate¾ným pevným osvet¾ovacím
zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené
ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

9406 Montované stavby Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

9503 Ostatné hračky; zmenšené modely a podobné
modely na hranie, tiež mechanické; skladačky
všetkých druhov

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— za predpokladu, že hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

ex 9506 Hotové hlavice golfových palíc Výroba z nahrubo tvarovaných blokov
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9507 Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice
a ostatné rybárske navijáky; podberáky,
sie�ky na motýle a podobné sie�ky; umelé
návnady (iné ako zaradené v číslach 9208
alebo 9705) a podobné lovecké a strelecké
potreby

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 5 % ceny výrobku fco závod

ex 9601 a
 ex 9602

Výrobky zo živočíšnych, rastlinných alebo
rezbárskych materiálov

Výroba z „opracovaných“ rezbárskych materiálov
rovnakého čísla

ex 9603 Metly a kefy a štetce (okrem prútených metiel
a pod. a štetcov vyrobených z chlpov kún
a veveričiek), ručné mechanické metly (bez
motora), maliarske podložky a valčeky;
 gumové stierky a mopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

9605 Cestovné súpravy na osobnú toaletu, na šitie
alebo na čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet súpravy musí spĺňa� pravidlo, ktoré
by sa ho týkalo, keby nebol zaradený do súpravy.
Možno však zaradi� nepôvodné predmety, ak ich
celková hodnota nepresahuje 15 % ceny
 súpravy fco závod

9606 Gombíky a stláčacie gombíky; formy na
gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov
alebo stláčacích gombíkov; gombíkové
polotovary

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

9608 Gu¾kové perá; popisovače, značkovače
a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo
s iným pórovitým hrotom; plniace perá
s perom a iné plniace perá; rydlá na
rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na
pero; rúčky na ceruzku a podobné výrobky;
časti a súčasti týchto výrobkov vrátane
ochranných krytov a príchytiek s výnimkou
výrobkov čísla 9609

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� oce¾ové perá (do násadky) a hroty
oce¾ových pier a iné materiály zaradené v rovnakom
čísle, ak ich hodnota nepresahuje 5 % ceny
 výrobku fco závod

9612 Pásky do písacích strojov a podobné farbiace
pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo
inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež
na cievkach alebo v kazetách; farbiace
podušky, aj napustené, tiež v škatu¾kách

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 9614 Fajky alebo fajkové hlavy Výroba z nahrubo opracovaných blokov
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1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 musí by� vyhotovené na tlačive, ktorého vzor je v tejto prílohe. Toto tlačivo musí
by� vytlačené v jednom alebo vo viacerých jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda. Osvedčenie musí by�
vyhotovené v jednom z týchto jazykov v zhode s tuzemským právom vyvážajúcej krajiny. Ak sa vypĺňa rukou,
musí by� vyplnené atramentom a tlačenými ve¾kými písmenami.

2. Každé osvedčenie musí ma� rozmery 210 × 297 mm s dovolenou toleranciou do -5 mm alebo +8 mm dĺžky. Papier
použitý na tento účel musí by� biely bez obsahu buničiny a nesmie váži� menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí
by� vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo vo¾ným okom rozpozna� akéko¾vek sfalšovanie mechanickými
alebo chemickými prostriedkami.

3. Kompetentné úrady členských krajín Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu ponecha� právo vlastného
vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu da� vytlači� v schválených tlačiarňach. V druhom prípade každé
osvedčenie musí obsahova� zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahova� meno a adresu
tlačiarne alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiareň identifikova�. Taktiež musí obsahova� poradové číslo,
vytlačené alebo uvedené inak, pod¾a ktorého ho možno identifikova�.

Príloha III
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MOVEMENT CERTIFICATE – SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE
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1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR. 1 No A   

Pred vyplnením sa oboznámte s poznámkami na zadnej strane

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné) 2. Osvedèenie na preferenèný obchod medzi

..........................................................................................................................
                                                                   a

..........................................................................................................................
                    (uveïte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo území)

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 4. Krajina, skupina krajín alebo území,
v ktorých sa výrobky považujú za
pôvodné

5. Krajina, skupina krajín alebo území
miesta urèenia

7. Poznámky

8. Èíslo položky; znaèky a èísla; poèet a druh balíkov1); opis tovaru 9. Hrubá hmotnos•
(kg) alebo iná
miera (liter, m2

atï.)

10. Faktúry
 (nepovinné)

11. Colná indosácia
 Vyhlásenie overené
 Vývozný doklad2)
 Tlaèivo ................................. è. .....................................

 Colný úrad.........................................................................
 Vydávajúca krajina alebo územie
 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

 ...........................................................................................

 Dátum ...............................................................................

 ...........................................................................................
                                             (Podpis)

12. Vyhlásenie vývozcu
 Vyhlasujem, že opísaný tovar spåòa podmienky
 požadované na vydanie tohto osvedèenia

 Miesto a dátum ...............................................

 .........................................................................
                                (Podpis)
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13. ŽIADOS• O OVERENIE pre

ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA
Mierová 23
815 00 Bratislava 1
SLOVAKIA

14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že toto osvedèenie1)

  vydala uvedená colnica a že v òom uvedené informácie sú presné

  nespåòa požiadavky na presnos• a pravos•
  (pozri pripojené poznámky)

..........................................................................................
          (Miesto a dátum)

                                                                                              Peèiatka

..............................................................................................
            (Podpis)

  Príslušný štvorèek oznaète X

Požaduje sa overenie pravosti a presnosti tohto osvedèenia

.........................................................................................
                                   (Miesto a dátum)

                            Peèiatka

.........................................................................................
                                        (Podpis)

POZNÁMKY

1. V osvedèeniach sa slová nesmú vymazáva• ani prepisova•. Akéko¾vek zmeny sa musia vykona• preèiarknutím nesprávneho údaja a zapísaním potrebnej opravy.
Každú takúto zmenu musí parafova• osoba, ktorá tlaèivo vyplnila, a schváli• (indosova•) ju musia colné orgány vydávajúcej krajiny alebo územia.

2. Medzi položkami uvedenými v tlaèive sa nesmú vynecháva• žiadne medzery a pred každou položkou sa musí uvies• jej èíslo. Tesne pod poslednou položkou sa
musí nakresli• vodorovná èiara. Každé nepoužité miesto sa musí preèiarknu• tak, aby sa na toto miesto nedalo neskôr niè vpisova•.

3. Tovar sa musí opísa• v súlade s obchodnou praxou, aby sa dal identifikova•.
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APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE – ŽIADOS• O SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE
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1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR. 1 No A   

Pred vyplnením si preèítajte poznámky na zadnej strane

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné) 2. Osvedèenie na preferenèný obchod medzi

..........................................................................................................................
                                                                   a

..........................................................................................................................
                    (uveïte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo území)

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 4. Krajina, skupina krajín alebo území,
v ktorých sa výrobky považujú za
pôvodné

5. Krajina, skupina krajín alebo
územie miesta urèenia

7. Poznámky

8. Èíslo položky; znaèky a èísla; poèet a druh balíkov1); opis tovaru 9. Hrubá hmotnos•
(kg) alebo iná
miera (liter, m3

atï.)

10. Faktúry
  (nepovinné)

Strana 1272 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 229

VYHLÁSENIE VÝVOZCU

Podpísaný vývozca tovaru

VYHLASUJEM, že tovar opísaný na prednej strane spĺňa podmienky požadované na potvrdenie priloženého
osvedčenia;

VÝSLOVNE UVÁDZAM okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spĺňal uvedené podmienky:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

PREDKLADÁM tieto podporné doklady1):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ZAVÄZUJEM sa, že na požiadanie príslušných úradov predložím ïalšie doklady, ktoré môžu tieto úrady požadova�
na vystavenie priloženého osvedčenia, a zaväzujem sa, že na požiadanie budem súhlasi� s kontrolou mojich účtov
a s akouko¾vek kontrolou procesov výroby uvedeného tovaru vykonávanou uvedenými úradmi.

ŽIADAM o vystavenie priloženého osvedčenia na tento tovar.

......................................................................
(Miesto a dátum)

......................................................................
(Podpis)

1) Napríklad dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenie výrobcu atï., ktoré sa týkajú výrobkov používaných vo výrobe
alebo tovaru reexportovaného v tej istej krajine.

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 158/1997 Strana 1273



Strana 230 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 231

Príloha III
SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1
1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 musí byť vyhotovené na tlačive, ktorého vzor je v tejto prílohe.
Toto tlačivo musí byť vytlačené v jednom alebo vo viacerých jazykoch, v ktorých je vypracovaná
dohoda. Osvedčenie musí byť vyhotovené v jednom z týchto jazykov v zhode s tuzemským právom
vyvážajúcej krajiny. Ak sa vypĺňa rukou, musí byť vyplnené atramentom a tlačenými veľkými
písmenami.
2. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s dovolenou toleranciou do -5 mm alebo +8
mm dĺžky. Papier použitý na tento účel musí byť biely bez obsahu buničiny a nesmie vážiť menej
ako 25 g/m2. Na pozadí musí byť vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom
rozpoznať akékoľvek sfalšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.
3. Kompetentné úrady členských krajín Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu ponechať
právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu dať vytlačiť v schválených tlačiarňach. V
druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé
osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiarne alebo znak, ktorého pomocou možno tlačiareň
identifikovať. Taktiež musí obsahovať poradové číslo, vytlačené alebo uvedené inak, podľa ktorého
ho možno identifikovať.
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MOVEMENT CERTIFICATE – SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE
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1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR. 1 No A   

Pred vyplnením sa oboznámte s poznámkami na zadnej strane

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné) 2. Osvedèenie na preferenèný obchod medzi

..........................................................................................................................
                                                                   a

..........................................................................................................................
                    (uveïte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo území)

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 4. Krajina, skupina krajín alebo území,
v ktorých sa výrobky považujú za
pôvodné

5. Krajina, skupina krajín alebo území
miesta urèenia

7. Poznámky

8. Èíslo položky; znaèky a èísla; poèet a druh balíkov1); opis tovaru 9. Hrubá hmotnos•
(kg) alebo iná
miera (liter, m2

atï.)

10. Faktúry
 (nepovinné)

11. Colná indosácia
 Vyhlásenie overené
 Vývozný doklad2)
 Tlaèivo ................................. è. .....................................

 Colný úrad.........................................................................
 Vydávajúca krajina alebo územie
 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

 ...........................................................................................

 Dátum ...............................................................................

 ...........................................................................................
                                             (Podpis)

12. Vyhlásenie vývozcu
 Vyhlasujem, že opísaný tovar spåòa podmienky
 požadované na vydanie tohto osvedèenia

 Miesto a dátum ...............................................

 .........................................................................
                                (Podpis)
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13. ŽIADOS• O OVERENIE pre

ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA
Mierová 23
815 00 Bratislava 1
SLOVAKIA

14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že toto osvedèenie1)

  vydala uvedená colnica a že v òom uvedené informácie sú presné

  nespåòa požiadavky na presnos• a pravos•
  (pozri pripojené poznámky)

..........................................................................................
          (Miesto a dátum)

                                                                                              Peèiatka

..............................................................................................
            (Podpis)

  Príslušný štvorèek oznaète X

Požaduje sa overenie pravosti a presnosti tohto osvedèenia

.........................................................................................
                                   (Miesto a dátum)

                            Peèiatka

.........................................................................................
                                        (Podpis)

POZNÁMKY

1. V osvedèeniach sa slová nesmú vymazáva• ani prepisova•. Akéko¾vek zmeny sa musia vykona• preèiarknutím nesprávneho údaja a zapísaním potrebnej opravy.
Každú takúto zmenu musí parafova• osoba, ktorá tlaèivo vyplnila, a schváli• (indosova•) ju musia colné orgány vydávajúcej krajiny alebo územia.

2. Medzi položkami uvedenými v tlaèive sa nesmú vynecháva• žiadne medzery a pred každou položkou sa musí uvies• jej èíslo. Tesne pod poslednou položkou sa
musí nakresli• vodorovná èiara. Každé nepoužité miesto sa musí preèiarknu• tak, aby sa na toto miesto nedalo neskôr niè vpisova•.

3. Tovar sa musí opísa• v súlade s obchodnou praxou, aby sa dal identifikova•.
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APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE – ŽIADOS• O SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE
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1. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) EUR. 1 No A   

Pred vyplnením si preèítajte poznámky na zadnej strane

3. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina) (nepovinné) 2. Osvedèenie na preferenèný obchod medzi

..........................................................................................................................
                                                                   a

..........................................................................................................................
                    (uveïte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo území)

6. Podrobnosti o doprave (nepovinné) 4. Krajina, skupina krajín alebo území,
v ktorých sa výrobky považujú za
pôvodné

5. Krajina, skupina krajín alebo
územie miesta urèenia

7. Poznámky

8. Èíslo položky; znaèky a èísla; poèet a druh balíkov1); opis tovaru 9. Hrubá hmotnos•
(kg) alebo iná
miera (liter, m3

atï.)

10. Faktúry
  (nepovinné)
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VYHLÁSENIE VÝVOZCU

Podpísaný vývozca tovaru

VYHLASUJEM, že tovar opísaný na prednej strane spĺňa podmienky požadované na potvrdenie priloženého
osvedčenia;

VÝSLOVNE UVÁDZAM okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spĺňal uvedené podmienky:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

PREDKLADÁM tieto podporné doklady1):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ZAVÄZUJEM sa, že na požiadanie príslušných úradov predložím ïalšie doklady, ktoré môžu tieto úrady požadova�
na vystavenie priloženého osvedčenia, a zaväzujem sa, že na požiadanie budem súhlasi� s kontrolou mojich účtov
a s akouko¾vek kontrolou procesov výroby uvedeného tovaru vykonávanou uvedenými úradmi.

ŽIADAM o vystavenie priloženého osvedčenia na tento tovar.

......................................................................
(Miesto a dátum)

......................................................................
(Podpis)

1) Napríklad dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenie výrobcu atï., ktoré sa týkajú výrobkov používaných vo výrobe
alebo tovaru reexportovaného v tej istej krajine.
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VZOR TLAČIVA EUR. 2

1. Tlačivo EUR. 2 má formu, ktorej vzor je v tejto prílohe. Tlačivo je vytlačené v jednom alebo vo viacerých jazykoch,
v ktorých je vypracovaná Dohoda. Tlačivá sa vystavujú v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami
zákona vyvážajúcej krajiny. Ak sa vypĺňajú rukou, majú by� vyplnené atramentom a ve¾kými tlačenými
písmenami.

2. Každé tlačivo EUR. 2 má rozmery 210 × 148 mm; možná maximálna tolerancia je -5 mm alebo +8 mm na dĺžku.
Použitý papier musí by� biely, glejovaný, na písanie a nesmie obsahova� drevinu a váži� menej ako 64 g/m2.

3. Príslušné úrady členských krajín Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu vyhradi� právo tlači� tlačivá
samy alebo ich necha� tlači� v schválených tlačiarňach. V druhom prípade musí každé tlačivo obsahova� odkaz
na takéto schválenie. Každé tlačivo musí obsahova� meno a adresu tlačiarne alebo značku, pod¾a ktorej možno
tlačiareň identifikova�. Musí tiež obsahova� vytlačené poradové číslo alebo uvedené inak, pod¾a ktorého ho
možno identifikova�.

Príloha IV
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EUR. 2           No A 1. Tlaèivo používané v preferenènom obchode1)

medzi                                              a

2. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) 3. Vyhlásenie vývozcu
Ja podpísaný vývozca opísaného tovaru vyhlasujem, že tovar vyhovuje
požiadavkám na vyplnenie tohto tlaèiva a že tovar nadobudol charakter
pôvodných výrobkov v rámci ustanovení, ktorými sa riadi preferenèný
obchod uvedený v bode 1.

4. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina)

5. Miesto a dátum

6. Podpis vývozcu

7. Poznámky2) 8. Krajina pôvodu3)  9. Krajina urèenia4)

10. Hrubá hmotnos• (kg)

11. Znaèky, èísla zásielky a opis tovaru 12. Orgán vyvážajúcej krajiny4) zodpovedný za overenie
 vyhlásenia vývozcu

 ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA SR
 Mierová 23
 815 00 Bratislava
 SLOVAKIA

1) Uveïte krajiny, skupiny krajín alebo území, ktorých sa to týka.
2) Pozri overenie vykonané už príslušnými úradmi.
3) Pojem „ krajina pôvodu“  oznaèuje krajiny, skupiny krajín alebo území, kde má tovar pôvod.
4) Pojem „ krajina“  znamená krajinu, skupinu krajín alebo území.
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13.  ŽIADOS• O OVERENIE

Vyžaduje sa overi• vyhlásenie vývozcu na prvej strane tohto tlaèiva*)

............................................................................................................................
                                                  (Miesto a dátum)

                                                                                                         Peèiatka

....................................................
                     (Podpis)

14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že1)

    údaje a podrobnosti uvedené v tomto tlaèive sú presné,

    toto tlaèivo nespåòa požiadavky na presnos• a pravos• (pozri
    pripojené poznámky).

.............................................................................................................................
                                                 (Miesto a dátum)

                                                                                                           Peèiatka

....................................................
                   (Podpis)

1) Správnu odpoveï oznaète X

*) Následné overovanie tlaèiva EUR. 2 sa uskutoèòuje náhodne alebo v prípadoch, keï colné orgány dovážajúcej krajiny majú dôvodné pochybnosti o presnosti informácií
týkajúcich sa pravosti tlaèív a skutoèného pôvodu príslušného tovaru.

Pokyny na vyplòovanie tlaèiva EUR. 2

1. Tlaèivo EUR. 2 možno vystavi• len na tovar, ktorý vo vyvážajúcej krajine spåòa podmienky špecifikované v ustanoveniach, ktorými sa riadi obchod uvedený v položke 1.
Pred vyplnením tlaèiva si treba preštudova• tieto ustanovenia.

2. V prípade balíkovej poštovej zásielky pripája vývozca toto tlaèivo k sprievodke. V prípade listovej poštovej zásielky vkladá toto tlaèivo do zásielky. V colnom vyhlásení
C2/CP3 alebo v colnom vyhlásení C1 so zeleným štítkom treba uvies• odkaz EUR. 2 a poradové èíslo tlaèiva.

3. Tieto pokyny neoslobodzujú výrobcu od povinnosti vyhovie• akýmko¾vek iným formalitám požadovaným colnými alebo poštovými predpismi.
4. Vývozca, ktorý používa toto tlaèivo, je povinný predloži• príslušným úradom všetky podporné doklady, ktoré tieto úrady môžu požadova•, a súhlasi• s akouko¾vek prehliadkou

svojich úètov a s kontrolou procesov výroby tovaru opísaného v položke 11 tohto tlaèiva vykonanou týmito úradmi.
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Príloha IV
VZOR TLAČIVA EUR. 2
1. Tlačivo EUR. 2 má formu, ktorej vzor je v tejto prílohe. Tlačivo je vytlačené v jednom alebo vo
viacerých jazykoch, v ktorých je vypracovaná Dohoda. Tlačivá sa vystavujú v jednom z týchto
jazykov a v súlade s ustanoveniami zákona vyvážajúcej krajiny. Ak sa vypĺňajú rukou, majú byť
vyplnené atramentom a veľkými tlačenými písmenami.
2. Každé tlačivo EUR. 2 má rozmery 210 x 148 mm; možná maximálna tolerancia je -5 mm alebo
+8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejovaný, na písanie a nesmie obsahovať drevinu
a vážiť menej ako 64 g/m2.
3. Príslušné úrady členských krajín Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu vyhradiť právo
tlačiť tlačivá samy alebo ich nechať tlačiť v schválených tlačiarňach. V druhom prípade musí každé
tlačivo obsahovať odkaz na takéto schválenie. Každé tlačivo musí obsahovať meno a adresu
tlačiarne alebo značku, podľa ktorej možno tlačiareň identifikovať. Musí tiež obsahovať vytlačené
poradové číslo alebo uvedené inak, podľa ktorého ho možno identifikovať.
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EUR. 2           No A 1. Tlaèivo používané v preferenènom obchode1)

medzi                                              a

2. Vývozca (meno, úplná adresa, krajina) 3. Vyhlásenie vývozcu
Ja podpísaný vývozca opísaného tovaru vyhlasujem, že tovar vyhovuje
požiadavkám na vyplnenie tohto tlaèiva a že tovar nadobudol charakter
pôvodných výrobkov v rámci ustanovení, ktorými sa riadi preferenèný
obchod uvedený v bode 1.

4. Príjemca (meno, úplná adresa, krajina)

5. Miesto a dátum

6. Podpis vývozcu

7. Poznámky2) 8. Krajina pôvodu3)  9. Krajina urèenia4)

10. Hrubá hmotnos• (kg)

11. Znaèky, èísla zásielky a opis tovaru 12. Orgán vyvážajúcej krajiny4) zodpovedný za overenie
 vyhlásenia vývozcu

 ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA SR
 Mierová 23
 815 00 Bratislava
 SLOVAKIA

1) Uveïte krajiny, skupiny krajín alebo území, ktorých sa to týka.
2) Pozri overenie vykonané už príslušnými úradmi.
3) Pojem „ krajina pôvodu“  oznaèuje krajiny, skupiny krajín alebo území, kde má tovar pôvod.
4) Pojem „ krajina“  znamená krajinu, skupinu krajín alebo území.
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13.  ŽIADOS• O OVERENIE

Vyžaduje sa overi• vyhlásenie vývozcu na prvej strane tohto tlaèiva*)

............................................................................................................................
                                                  (Miesto a dátum)

                                                                                                         Peèiatka

....................................................
                     (Podpis)

14. VÝSLEDOK OVERENIA

Vykonané overenie ukazuje, že1)

    údaje a podrobnosti uvedené v tomto tlaèive sú presné,

    toto tlaèivo nespåòa požiadavky na presnos• a pravos• (pozri
    pripojené poznámky).

.............................................................................................................................
                                                 (Miesto a dátum)

                                                                                                           Peèiatka

....................................................
                   (Podpis)

1) Správnu odpoveï oznaète X

*) Následné overovanie tlaèiva EUR. 2 sa uskutoèòuje náhodne alebo v prípadoch, keï colné orgány dovážajúcej krajiny majú dôvodné pochybnosti o presnosti informácií
týkajúcich sa pravosti tlaèív a skutoèného pôvodu príslušného tovaru.

Pokyny na vyplòovanie tlaèiva EUR. 2

1. Tlaèivo EUR. 2 možno vystavi• len na tovar, ktorý vo vyvážajúcej krajine spåòa podmienky špecifikované v ustanoveniach, ktorými sa riadi obchod uvedený v položke 1.
Pred vyplnením tlaèiva si treba preštudova• tieto ustanovenia.

2. V prípade balíkovej poštovej zásielky pripája vývozca toto tlaèivo k sprievodke. V prípade listovej poštovej zásielky vkladá toto tlaèivo do zásielky. V colnom vyhlásení
C2/CP3 alebo v colnom vyhlásení C1 so zeleným štítkom treba uvies• odkaz EUR. 2 a poradové èíslo tlaèiva.

3. Tieto pokyny neoslobodzujú výrobcu od povinnosti vyhovie• akýmko¾vek iným formalitám požadovaným colnými alebo poštovými predpismi.
4. Vývozca, ktorý používa toto tlaèivo, je povinný predloži• príslušným úradom všetky podporné doklady, ktoré tieto úrady môžu požadova•, a súhlasi• s akouko¾vek prehliadkou

svojich úètov a s kontrolou procesov výroby tovaru opísaného v položke 11 tohto tlaèiva vykonanou týmito úradmi.
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Vzorový odtlačok pečiatky uvedenej v článku 16 ods. 3 písm. b)

Príloha V

3
0
 m

m

  1)                                    EUR. 1          

 2) 

30 mm

1) Iniciálky alebo znak vyvážajúcej krajiny.
2) Informácie nevyhnutné na identifikáciu schváleného vývozcu.
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Príloha V
Vzorový odtlačok pečiatky uvedenej v článku 16 ods. 3 písm. b)
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Zoznam výrobkov uvedených v článku 35, ktoré sú dočasne vyradené
 z obsahu tohto protokolu

ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnos� aromatických zložiek presahuje hmotnos� zložiek nearomatických,
pričom tieto oleje sú podobné olejom minerálnym získaným destiláciou vysokoteplotného
kamenouho¾ného dechtu, ktorého viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote 250 oC (vrátane
zmesi lakového benzínu a surového benzénu), na energetické účely alebo na použitie ako
vykurovacie palivo

 2709 až
  2715

Minerálne oleje a produkty, ich destiláty, živičné látky, minerálne vosky

ex 2901 Acyklické uh¾ovodíky na energetické účely alebo na použitie ako vykurovacie palivo

ex 2902 Cyklany a cyklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény na energetické použitie alebo na
použitie ako vykurovacie palivo

ex 3403 Mazacie prípravky obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané zo živičných nerastov za
predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti

ex 3404 Umelé vosky a pripravené vosky s parafínovým základom, ropné vosky, vosky získané zo živičných
nerastov, parafínový gáč alebo bridličný vosk

ex 3811 Pripravené prísady do mazacieho oleja obsahujúceho ropné oleje alebo oleje získané zo živičných
nerastov

Príloha VI

Číslo HS Opis výrobku
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Príloha VI
Zoznam výrobkov uvedených v článku 35, ktoré sú dočasne vyradené z obsahu tohto protokolu

Číslo HS Opis výrobku
ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek presahuje hmotnosť zložiek

nearomatických,
pričom tieto oleje sú podobné olejom minerálnym získaným destiláciou
vysokoteplotného
kamenouhoľného dechtu, ktorého viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote 250 °C
(vrátane
zmesi lakového benzínu a surového benzénu), na energetické účely alebo na použitie
ako
vykurovacie palivo

2709 až Minerálne oleje a produkty, ich destiláty, živičné látky, minerálne vosky
2715
ex 2901 Acyklické uhľovodíky na energetické účely alebo na použitie ako vykurovacie palivo
ex 2902 Cyklany a cyklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény na energetické použitie

alebo na
použitie ako vykurovacie palivo

ex 3403 Mazacie prípravky obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané zo živičných nerastov za
predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti

ex 3404 Umelé vosky a pripravené vosky s parafínovým základom, ropné vosky, vosky získané
zo živičných
nerastov, parafínový gáč alebo bridličný vosk

ex 3811 Pripravené prísady do mazacieho oleja obsahujúceho ropné oleje alebo oleje získané zo
živičných
nerastov

PROTOKOL č. 5
k Európskej dohode („Dohoda“)
Kapitola I
Osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu medzi Španielskom a Slovenskou republikou
Článok 1
Ustanovenia Dohody týkajúce sa obchodu v oddiele III budú upravené so zreteľom na opatrenia a
záväzky uvedené v Dokumente o prijatí Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky do
Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dokument o prijatí“).
Článok 2
Podľa Dokumentu o prijatí Španielsko nebude poskytovať výrobkom pochádzajúcim zo Slovenskej
republiky priaznivejšie podmienky ako poskytuje na dovoz tých, ktoré pochádzajú z iných
členských krajín alebo sú v nich vo voľnom obehu.
Článok 3
Kvantitatívne obmedzenia na dovoz výrobkov do Španielska pochádzajúcich zo Slovenskej
republiky môžu sa uplatňovať do 31. decembra 1995, ak ide o výrobky uvedené v prílohe A.
Článok 4
Používanie ustanovení tohto protokolu nespôsobí ujmu Nariadeniu Rady (EHS) č. 1911/91 z 26.
júna 1991 o používaní ustanovení zákonov Spoločenstva voči Kanárskym ostrovom alebo
Rozhodnutiu Rady č. 91/314/EHS (EEC) z 26. júna 1991, ktoré stanovilo program opcií (možností
výberu) špecifických vzhľadom na vzdialenosť a ostrovný charakter Kanárskych ostrovov
(Poseican).
Kapitola II
Osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodu medzi Portugalskom a Slovenskou republikou
Článok 5
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Ustanovenia Dohody týkajúce sa obchodu v oddiele III budú upravené so zreteľom na opatrenia a
záväzky uvedené v Dokumente o prijatí.
Článok 6
Podľa Dokumentu o prijatí Portugalsko nebude poskytovať Slovenskej republike priaznivejšie
podmienky ako poskytuje na dovoz, ktorý pochádza z iných členských krajín.
Článok 7
Kvantitatívne obmedzenia na dovoz výrobkov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky do
Portugalska môžu sa uplatňovať do 31. decembra 1995, ak ide o výrobky uvedené v prílohe B.
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Kód KN Poznámka Termín liberalizácie

ex0102 90 10 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 31 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 33 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 35 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 37 1) 31. 12. 1995

0103 91 10 31. 12. 1995
0103 92 11 31. 12. 1995
0103 92 19 31. 12. 1995
0201 31. 12. 1995
0203 11 10 31. 12. 1995
0203 12 11 31. 12. 1995
0203 12 19 31. 12. 1995
0203 19 11 31. 12. 1995
0203 19 13 31. 12. 1995
0203 19 15 31. 12. 1995
0203 19 55 31. 12. 1995
0203 19 59 31. 12. 1995
0203 21 10 31. 12. 1995
0203 22 11 31. 12. 1995
0203 22 19 31. 12. 1995
0203 29 11 31. 12. 1995
0203 29 13 31. 12. 1995
0203 29 15 31. 12. 1995
0203 29 55 31. 12. 1995
0203 29 59 31. 12. 1995
0206 30 21 31. 12. 1995
0206 30 31 31. 12. 1995
0206 41 91 31. 12. 1995
0206 49 91 31. 12. 1995
0208 10 10 31. 12. 1995
0209 00 11 31. 12. 1995
0209 00 19 31. 12. 1995
0209 00 30 31. 12. 1995
0210 11 11 31. 12. 1995
0210 11 19 31. 12. 1995
0210 11 31 31. 12. 1995
0210 11 39 31. 12. 1995
0210 12 11 31. 12. 1995
0210 12 19 31. 12. 1995
0210 19 10 31. 12. 1995
0210 19 20 31. 12. 1995
0210 19 30 31. 12. 1995
0210 19 40 31. 12. 1995
0210 19 51 31. 12. 1995
0210 19 60 31. 12. 1995
0210 19 70 31. 12. 1995
0210 19 81 31. 12. 1995
0210 20 31. 12. 1995
0210 90 31. 12. 1995
0210 90 39 31. 12. 1995

ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401 31. 12. 1995
0210 90 31. 12. 1995
0210 90 39 31. 12. 1995

ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401 31. 12. 1995

Kód KN Poznámka Termín liberalizácie

0403 10 22 31. 12. 1995
0403 10 24 31. 12. 1995
0403 10 26 31. 12. 1995

ex0403 90 51 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 53 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 59 3) 31. 12. 1995

0404 10 91 31. 12. 1995
0404 90 11 31. 12. 1995
0404 90 13 31. 12. 1995
0404 90 19 31. 12. 1995
0404 90 31 31. 12. 1995
0404 90 33 31. 12. 1995
0404 90 39 31. 12. 1995
0405 31. 12. 1995

ex0406 4) 31. 12. 1995
ex1001 90 99 5) 31. 12. 1995
ex1004 00 90 6) 31. 12. 1995

1101 31. 12. 1995
1103 11 10 31. 12. 1995
1103 11 90 31. 12. 1995
1103 12 00 31. 12. 1995
1103 13 10 31. 12. 1995
1103 13 90 31. 12. 1995
1103 14 00 31. 12. 1995
1103 19 10 31. 12. 1995
1103 19 30 31. 12. 1995
1103 19 90 31. 12. 1995
1104 11 10 31. 12. 1995
1104 12 10 31. 12. 1995

ex1104 19 10 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 30 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 50 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 99 7) 31. 12. 1995

1104 21 10 31. 12. 1995
1104 21 30 31. 12. 1995
1104 21 50 31. 12. 1995
1104 21 90 31. 12. 1995
1104 22 10 31. 12. 1995
1104 22 30 31. 12. 1995
1104 22 50 31. 12. 1995
1104 22 90 31. 12. 1995
1104 23 10 31. 12. 1995
1104 23 30 31. 12. 1995
1104 23 90 31. 12. 1995
1104 29 11 31. 12. 1995
1104 29 15 31. 12. 1995
1104 29 19 31. 12. 1995
1104 29 31 31. 12. 1995
1104 29 35 31. 12. 1995
1104 29 39 31. 12. 1995
1104 29 91 31. 12. 1995
1104 29 95 31. 12. 1995
1104 29 99 31. 12. 1995
1104 30 10 31. 12. 1995
1104 30 90 31. 12. 1995
1108 11 00 31. 12. 1995

Príloha A
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Kód KN Poznámka Termín liberalizácie

1109 31. 12. 1995
1501 00 11 31. 12. 1995
1501 00 19 31. 12. 1995

ex1501 00 90 8) 31. 12. 1995
ex1601 9) 31. 12. 1995
ex1602 10 00 9) 31. 12. 1995
ex1602 20 90 9) 31. 12. 1995

1602 41 10 31. 12. 1995
1602 42 10 31. 12. 1995
1602 49 11 31. 12. 1995
1602 49 13 31. 12. 1995
1602 49 15 31. 12. 1995
1602 49 19 31. 12. 1995
1602 49 30 31. 12. 1995
1602 49 50 31. 12. 1995

ex1602 90 10 10) 31. 12. 1995
1602 90 51 31. 12. 1995

ex1902 20 30 11) 31. 12. 1995
2009 60 11 31. 12. 1995
2009 60 19 31. 12. 1995
2009 60 51 31. 12. 1995
2009 60 59 31. 12. 1995
2009 60 71 31. 12. 1995
2009 60 79 31. 12. 1995

Kód KN Poznámka Termín liberalizácie

2009 60 90 31. 12. 1995
ex2204 10 11 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 19 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 10 12) 31. 12. 1995

2204 21 25 31. 12. 1995
2204 21 29 31. 12. 1995
2204 21 35 31. 12. 1995
2204 21 39 31. 12. 1995

ex2204 21 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 10 12) 31. 12. 1995

2204 29 25 31. 12. 1995
2204 29 29 31. 12. 1995
2204 29 35 31. 12. 1995
2204 29 39 31. 12. 1995

ex2204 29 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 90 12) 31. 12. 1995

2204 30 10 31. 12. 1995
2204 30 91 31. 12. 1995
2204 30 99 31. 12. 1995

Poznámka:

Obmedzenia pre položku 0803 uplatňované voči štátom, ktoré sú členmi EHS, a voči krajinám s preferenciami
sú prechodné a sú účinné až do utvorenia organizácie spoločného trhu pre banány. Z toho dôvodu majú by� tieto
produkty zahrnuté do tohto protokolu.

Vysvet¾ujúce poznámky čiastočných obmedzení, ktoré bude uplatňova� Španielsko až do konca prechodného obdobia 
  1) Okrem zvierat na koridu.
  2) Len na druh domácich ošípaných.
  3) Nekonzervované alebo nekoncentrované, určené len na ¾udskú spotrebu.
  4) Okrem Requesónu, Ementálu, Gruyérov, syrov s modrou plesňou (blue cheese), Parmigiano-Reggiana a Grana Padana.
  5) Len obilie (pšenica) na chlieb.
  6) Len olamovaný ovos.
  7) Len ploché zrná.
  8) Okrem tuku z kostí alebo zo zvyškov hydiny.
 9) Len to, čo obsahuje mäso alebo požívate¾né zvyšky z domácich ošípaných.
10) Len to, čo obsahuje bravčové mäso.
11) Len

— mäsové údeniny z požívate¾ných zvyškov alebo z krvi domácich ošípaných,
— akoko¾vek spracované alebo konzervované výrobky obsahujúce mäso alebo požívate¾né zvyšky z domácich ošípaných.

12) Okrem kvalitných vín vyrábaných v rozhodujúcich (určených) oblastiach.
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Príloha A

Kód KN Poznámka Termín liberalizácie
ex0102 90 10 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 31 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 33 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 35 1) 31. 12. 1995
ex0102 90 37 1) 31. 12. 1995
0103 91 10   31. 12. 1995
0103 92 11   31. 12. 1995
0103 92 19   31. 12. 1995
0201   31. 12. 1995
0203 11 10   31. 12. 1995
0203 12 11   31. 12. 1995
0203 12 19   31. 12. 1995
0203 19 11   31. 12. 1995
0203 19 13   31. 12. 1995
0203 19 15   31. 12. 1995
0203 19 55   31. 12. 1995
0203 19 59   31. 12. 1995
0203 21 10   31. 12. 1995
0203 22 11   31. 12. 1995
0203 22 19   31. 12. 1995
0203 29 11   31. 12. 1995
0203 29 13   31. 12. 1995
0203 29 15   31. 12. 1995
0203 29 55   31. 12. 1995
0203 29 59   31. 12. 1995
0206 30 21   31. 12. 1995
0206 30 31   31. 12. 1995
0206 41 91   31. 12. 1995
0206 49 91   31. 12. 1995
0208 10 10   31. 12. 1995
0209 00 11   31. 12. 1995
0209 00 19   31. 12. 1995
0209 00 30   31. 12. 1995
0210 11 11   31. 12. 1995
0210 11 19   31. 12. 1995
0210 11 31   31. 12. 1995
0210 11 39   31. 12. 1995
0210 12 11   31. 12. 1995
0210 12 19   31. 12. 1995
0210 19 10   31. 12. 1995
0210 19 20   31. 12. 1995
0210 19 30   31. 12. 1995
0210 19 40   31. 12. 1995



Strana 262 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

0210 19 51   31. 12. 1995
0210 19 60   31. 12. 1995
0210 19 70   31. 12. 1995
0210 19 81   31. 12. 1995
0210 20   31. 12. 1995
0210 90   31. 12. 1995
0210 90 39   31. 12. 1995
ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401   31. 12. 1995
0210 90   31. 12. 1995
0210 90 39   31. 12. 1995
ex0210 90 90 2) 31. 12. 1995
0401   31. 12. 1995
0403 10 22   31. 12. 1995
0403 10 24   31. 12. 1995
0403 10 26   31. 12. 1995
ex0403 90 51 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 53 3) 31. 12. 1995
ex0403 90 59 3) 31. 12. 1995
0404 10 91   31. 12. 1995
0404 90 11   31. 12. 1995
0404 90 13   31. 12. 1995
0404 90 19   31. 12. 1995
0404 90 31   31. 12. 1995
0404 90 33   31. 12. 1995
0404 90 39   31. 12. 1995
0405   31. 12. 1995
ex0406 4) 31. 12. 1995
ex1001 90 99 5) 31. 12. 1995
ex1004 00 90 6) 31. 12. 1995
1101   31. 12. 1995
1103 11 10   31. 12. 1995
1103 11 90   31. 12. 1995
1103 12 00   31. 12. 1995
1103 13 10   31. 12. 1995
1103 13 90   31. 12. 1995
1103 14 00   31. 12. 1995
1103 19 10   31. 12. 1995
1103 19 30   31. 12. 1995
1103 19 90   31. 12. 1995
1104 11 10   31. 12. 1995
1104 12 10   31. 12. 1995
ex1104 19 10 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 30 7) 31. 12. 1995
ex1104 19 50 7) 31. 12. 1995
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ex1104 19 99 7) 31. 12. 1995
1104 21 10   31. 12. 1995
1104 21 30   31. 12. 1995
1104 21 50   31. 12. 1995
1104 21 90   31. 12. 1995
1104 22 10   31. 12. 1995
1104 22 30   31. 12. 1995
1104 22 50   31. 12. 1995
1104 22 90   31. 12. 1995
110423 10   31. 12. 1995
1104 23 30   31. 12. 1995
1104 23 90   31. 12. 1995
1104 29 11   31. 12. 1995
1104 29 15   31. 12. 1995
1104 29 19   31. 12. 1995
1104 29 31   31. 12. 1995
1104 29 35   31. 12. 1995
1104 29 39   31. 12. 1995
1104 29 91   31. 12. 1995
1104 29 95   31. 12. 1995
1104 29 99   31. 12. 1995
1104 30 10   31. 12. 1995
1104 30 90   31. 12. 1995
1108 11 00   31. 12. 1995
1109   31. 12. 1995
1501 00 11   31. 12. 1995
1501 00 19   31. 12. 1995
ex1501 00 90 8) 31. 12. 1995
ex1601 9) 31. 12. 1995
ex1602 10 00 9) 31. 12. 1995
ex1602 20 90 9) 31. 12. 1995
1602 41 10   31. 12. 1995
1602 42 10   31. 12. 1995
1602 49 11   31. 12. 1995
1602 49 13   31. 12. 1995
1602 49 15   31. 12. 1995
1602 49 19   31. 12. 1995
1602 49 30   31. 12. 1995
1602 49 50   31. 12. 1995
ex1602 90 10 10) 31. 12. 1995
1602 90 51   31. 12. 1995
ex1902 20 30 11) 31. 12. 1995
2009 60 11   31. 12. 1995
2009 60 19   31. 12. 1995
2009 60 51   31. 12. 1995
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2009 60 59   31. 12. 1995
2009 60 71   31. 12. 1995
2009 60 79   31. 12. 1995
2009 60 90   31. 12. 1995
ex2204 10 11 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 19 12) 31. 12. 1995
ex2204 10 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 10 12) 31. 12. 1995
2204 21 25   31. 12. 1995
2204 21 29   31. 12. 1995
2204 21 35   31. 12. 1995
2204 21 39   31. 12. 1995
ex2204 21 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 21 90 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 10 12) 31. 12. 1995
2204 29 25   31. 12. 1995
2204 29 29   31. 12. 1995
2204 29 35   31. 12. 1995
2204 29 39   31. 12. 1995
ex2204 29 49 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 59 12) 31. 12. 1995
ex2204 29 90 12) 31. 12. 1995
2204 30 10   31. 12. 1995
2204 30 91   31. 12. 1995
2204 30 99   31. 12. 1995
Vysvetľujúce poznámky čiastočných obmedzení, ktoré bude uplatňovať Španielsko až do konca
prechodného obdobia

Poznámka:
Obmedzenia pre položku 0803 uplatňované voči štátom, ktoré sú členmi EHS, a voči krajinám s
preferenciami sú prechodné a sú účinné až do utvorenia organizácie spoločného trhu pre banány.
Z toho dôvodu majú byť tieto produkty zahrnuté do tohto protokolu.
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0103 10 00
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59

0803 00 10
0803 00 90

0804 30 00

2204 21 10
2204 21 21
2204 21 23
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 31
2204 21 33
2204 21 35
2204 29 10
2204 29 21
2204 29 23
2204 29 25
2204 29 29
2204 29 31
2204 29 33
2204 29 35
2204 29 39

Príloha B

Strana 1282 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72



Strana 266 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 267

Príloha B

0103 10 00 2204 21 10
0103 91 10 2204 21 21
0103 92 11 2204 21 23
0103 92 19 2204 21 25
&nbsp 2204 21 29
&nbsp 2204 21 31
0701 10 00 2204 21 33
0701 90 10 2204 21 35
0701 90 51 2204 29 10
0701 90 59 2204 29 21
&nbsp 2204 29 23
&nbsp 2204 29 25
0803 00 10 2204 29 29
0803 00 90 2204 29 31
&nbsp 2204 29 33
&nbsp 2204 29 35
0804 30 00 2204 29 39

PROTOKOL č. 6
o vzájomnej pomoci v otázkach colníctva
Článok 1
Definície
Na účely tohto protokolu sa rozumie
a) „colným zákonodarstvom“ ustanovenie uplatňované na území zmluvných strán upravujúce
dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho zaradenie do niektorého iného colného režimu vrátane opatrení
o zákaze obmedzenia a kontrole, prijaté uvedenými stranami,
b) „clom“ všetky clá, dane, dávky alebo iné poplatky, ktoré sú vymeriavané a vyberané na území
zmluvných strán pri realizácii colného zákonodarstva s výnimkou dávok a poplatkov, ktorých
výška je vymedzená sumou zodpovedajúcou približným nákladom za poskytnuté služby,
c) „žiadajúcim orgánom“ príslušný úradný orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na takýto
účel a ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,
d) „žiadaným orgánom“ príslušný úradný orgán, ktorý bol určený zmluvnou stranou na takýto účel
a ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných otázkach,
e) „deliktom“ akékoľvek porušenie colného zákonodarstva, ako aj pokus o porušenie takého
zákonodarstva.
Článok 2
Rozsah
1. Zmluvné strany si navzájom pomôžu spôsobom a za podmienok ustanovených v tomto protokole
pri zabezpečovaní správneho realizovania colného zákonodarstva, najmä zabraňovaním,
odhaľovaním a skúmaním porušovania tohto zákonodarstva.
2. Pomoc v colných záležitostiach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na
akýkoľvek úradný orgán zmluvnej strany, ktorý je kompetentný aplikovať tento protokol. Nebude
na ujmu pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebude sa týkať ani
informácií získaných na základe splnomocnenia uskutočneného na žiadosť súdneho orgánu, ibaže
by s tým tieto orgány súhlasili.
Článok 3
Pomoc na základe žiadosti
1. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu žiadaný orgán mu poskytne všetky príslušné
informácie, aby mu umožnil zabezpečiť riadne uskutočňovanie colného zákonodarstva vrátane
informácií týkajúcich sa zabezpečených alebo plánovaných operácií, ktoré porušujú alebo by
porušili také zákonodarstvo.
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2. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu bude ho žiadaný orgán informovať o tom, či tovar
vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej
strany s eventuálnym uvedením colného režimu použitého na tovar.
3. Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu uskutoční žiadaný orgán nevyhnutné kroky na
zabezpečenie dozoru nad
a) fyzickými a právnickými osobami, u ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že porušujú
alebo porušili colné zákonodarstvo,
b) pohybmi tovaru, o ktorom je známe, že by mohli spôsobiť podstatné porušenie colného
zákonodarstva,
c) dopravnými prostriedkami, pri ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že boli, sú alebo
môžu byť použité pri porušení colného zákonodarstva.
Článok 4
Spontánna pomoc
Zmluvné strany si poskytnú v rámci svojej právomoci vzájomnú pomoc, ak to považujú za
potrebné pre správne uplatňovanie colného zákonodarstva, najmä ak získali informáciu týkajúcu
sa
– operácií, ktoré porušili, porušujú alebo by mohli porušiť také zákonodarstvo a ktoré môžu byť
predmetom záujmu inej zmluvnej strany,
– nových prostriedkov alebo metód použitých pri uskutočňovaní takých operácií,
– tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom závažného porušovania colného zákonodarstva o
dovoze, vývoze, tranzite alebo iného colného režimu.
Článok 5
Doručenie/oznámenie
Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu urobí žiadaný orgán v zhode so svojím právnym poriadkom
všetky nevyhnutné opatrenia na
– doručenie všetkých dokumentov,
– oznámenie všetkých rozhodnutí patriacich do rozsahu použitia tohto protokolu adresátovi, ktorý
býva alebo sídli na jeho území. V takom prípade sa použijú ustanovenia odseku 3 článku 6.
Článok 6
Forma a obsah žiadostí o pomoc
1. Žiadosti podľa tohto protokolu budú vyhotovené písomne. K žiadosti budú pripojené doklady
potrebné na vybavenie takých žiadostí. V prípade naliehavosti situácie môže byť prijatá ústna
žiadosť, musí byť však bezprostredne potvrdená písomne.
2. Žiadosti podľa odseku l tohto článku budú obsahovať tieto informácie:
a) orgán, ktorý podáva žiadosť,
b) požadované opatrenia,
c) predmet a dôvod žiadosti,
d) príslušné zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,
e) čo najpresnejšie a najobsiahlejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktorých
sa vyšetrovanie týka,
f) prehľad príslušných skutočností okrem prípadov, ktorých sa týka článok 5.
3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku žiadaného orgánu alebo v jazyku prijateľnom pre
taký orgán.
4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, môže sa vyžiadať jej oprava alebo doplnenie, môžu sa
však uskutočniť aj preventívne opatrenia.
Článok 7
Vybavovanie žiadostí
1. Aby bolo vyhovené žiadosti o pomoc, žiadaný orgán, alebo ak nemôže konať sám, úradný orgán,
ktorému tento orgán žiadosť odovzdal, bude v rámci svojej právomoci a dosiahnuteľných
prostriedkov pri poskytovaní vlastných informácií, pri uskutočňovaní vhodných vyšetrovaní alebo
pri zariaďovaní, aby tieto boli uskutočnené, postupovať tak, akoby konal sám od seba alebo na
žiadosť iných orgánov tej istej zmluvnej strany.
2. Žiadosti o pomoc budú vybavované v súlade so zákonmi, pravidlami, predpismi alebo s inými
právnymi normami žiadanej zmluvnej strany.
3. Náležite splnomocnení úradníci jednej zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej zmluvnej
strany a za podmienok stanovených touto stranou získať od úradov žiadaného orgánu alebo od
iného orgánu, za ktorý je žiadaný orgán zodpovedný, informácie týkajúce sa porušenia colného
zákonodarstva, ktoré žiadajúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.
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4. Úradníci jednej zmluvnej strany môžu byť so súhlasom druhej zmluvnej strany prítomní pri
vyšetrovaní vedenom na ich území.
Článok 8
Forma, akou má byť informácia oznámená
1. Žiadaný orgán oznámi žiadajúcemu orgánu výsledky vyšetrovania vo forme dokumentov,
overených kópií dokumentov, správ a pod.
2. Dokumenty uvedené v odseku l môžu byť nahradené informáciou zhotovenou prostredníctvom
výpočtovej techniky, spracovanou v akejkoľvek forme na ten istý účel.
Článok 9
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1. Zmluvné strany môžu odmietnuť poskytnutie pomoci podľa tohto protokolu, ak by to
a) mohlo byť na prekážku suverenite, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných závažných
záujmov, alebo
b) malo vplyv na menové alebo daňové predpisy, nie však na predpisy týkajúce sa ciel, alebo
c) porušilo priemyselné, obchodné alebo služobné tajomstvo.
2. Ak žiadajúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by bol o ňu
požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Potom žiadaný orgán rozhodne, ako na
takú žiadosť odpovie.
3. Ak bola žiadosť odopretá alebo zamietnutá, musí byť rozhodnutie o tom spolu s odôvodnením
oznámené žiadajúcemu orgánu bez meškania.
Článok 10
Povinnosť utajenia
1. Každá informácia oznámená v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu bude utajená. Bude sa na
ňu vzťahovať predpis o utajovaní skutočností a bude chránená podľa príslušných zákonov
platných v zmluvnej krajine, ktorá ju získala, a podľa zodpovedajúcich predpisov týkajúcich sa
orgánov Spoločenstva.
2. Menné údaje nebudú odovzdané, ak bude závažný dôvod domnievať sa, že odovzdanie alebo
použitie odovzdaných údajov by odporovalo základnému právnemu princípu jednej zo zmluvných
strán, a najmä v takom prípade, ak by dotknutá strana utrpela škodu. Strana, ktorá informáciu
získala, bude informovať stranu, ktorá informáciu poskytla, a to na jej žiadosť, o spôsobe použitia
dodaných informácií a o získaných výsledkoch.
3. Menné údaje môžu byť odovzdané len colným orgánom, prípadne na súdne účely, na účely
verejnej žaloby a súdnym orgánom. Ostatné osoby a orgány môžu získať také informácie len na
základe predbežného súhlasu strany, ktorá ju poskytla.
4. Strana poskytujúca informácie si overí správnosť odovzdaných informácií. Len čo zistí, že
poskytnuté informácie boli nesprávne alebo majú byť zrušené, bude o tom strana, ktorá ich
získala, bez meškania vyrozumená. Naposledy uvedená strana bude povinná uskutočniť ich
úpravy alebo vyradenie.
5. S výnimkou prípadov, v ktorých prevláda verejný záujem, môže príslušná osoba získať na
žiadosť informácie o uchovávaných údajoch a dôvodoch ich uchovávania.
Článok 11
Použitie informácií
1. Získané informácie budú použité len na účely tohto protokolu a na iné účely môžu byť použité v
každej zmluvnej krajine len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu úradného orgánu,
ktorý ich poskytol a budú podliehať všetkým obmedzeniam určeným týmto orgánom. Tieto
opatrenia sa nepoužijú na informácie týkajúce sa deliktov v oblasti omamných a psychotropných
látok. Také informácie môžu byť odovzdané iným orgánom priamo zúčastneným v boji proti
nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmienok uvedených v článku 2.
2. Odsek 1 nebude brániť použitiu informácií v akomkoľvek súdnom alebo úradnom konaní
vedenom neskôr pre nerešpektovanie colného zákonodarstva.
3. Zmluvné strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisniciach, ako aj v
konaní a žalobách podaných súdom použiť získané informácie a dokumenty ako dôkaz v súlade s
ustanoveniami tohto protokolu.
Článok 12
Experti a svedkovia
Úradník žiadaného orgánu môže byť splnomocnený v rozsahu poskytnutého splnomocnenia
vystúpiť ako expert alebo svedok v súdnom alebo úradnom konaní týkajúcom sa záležitostí, na
ktoré sa vzťahuje tento protokol a ktoré sú v súdnej právomoci inej zmluvnej strany, a predložiť
také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné pre konanie. Žiadosť
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o vystúpenie musí výslovne uvádzať, o akú záležitosť a o akú hodnosť alebo kvalifikáciu úradníka
ide.
Článok 13
Náklady na pomoc
Zmluvné strany upustia od všetkých nárokov voči ktorejkoľvek druhej strane na úhradu nákladov
vzniknutých podľa tohto protokolu s výnimkou nákladov na expertov, svedkov, tlmočníkov a
prekladateľov, ktorí nepatria do verejných služieb, ak je to vhodné.
Článok 14
Vykonávanie
1. Vykonávaním tohto protokolu budú poverené ústredné colné orgány Slovenskej republiky na
jednej strane a príslušné orgány Komisie na strane druhej. Tieto orgány budú rozhodovať o
všetkých praktických opatreniach a úpravách nevyhnutných na jeho plnenie, pričom budú brať do
úvahy pravidlá ochrany údajov. Môžu odporúčať príslušným orgánom doplnky, o ktorých sa
domnievajú, že by mali byť do tohto protokolu zapracované.
2. Zmluvné strany budú navzájom konzultovať a následne sa informovať o podrobných spôsoboch
vykonávania tohto protokolu, ktoré sa prijímajú na základe tohto článku.
Článok 15
Doplnenie
1. Tento protokol bude dopĺňať iné dohody o vzájomnej pomoci, ktoré boli alebo budú uzavreté
medzi jednotlivými alebo niekoľkými členskými krajinami Európskych spoločenstiev a Slovenskou
republikou a nebude brániť ich plneniu. Nebude brániť širšej vzájomnej pomoci, ktorá sa bude
poskytovať v rámci týchto dohôd.
2. S výnimkou článku 11 nebránia takéto dohody uskutočňovaniu opatrení Spoločenstiev, ktorými
sa riadi oznamovanie akýchkoľvek získaných informácií v colných otázkach medzi príslušnými
úradmi Komisie a colnými orgánmi členských krajín, ktoré by mohli Spoločenstvá zaujímať.
PROTOKOL č. 7
o obchodných výhodách s ročnými limitmi
Zmluvné strany súhlasia s tým, že ak Dohoda nadobudne platnosť po 1. januári ktoréhokoľvek
roku, akékoľvek obchodné výhody poskytované v rámci ročných kvantitatívnych limitov budú
alikvotne upravené vo vzťahu k výrobkom dovážaným počas roka do Slovenskej republiky v súlade
s ustanoveniami protokolu č. 4 Dočasnej dohody podpísanej medzi Spoločenstvom a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou 16. decembra 1991, pozmeneného dodatkovými protokolmi
podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a Spoločenstvom a Českou
republikou.
PROTOKOL č. 8
o nástupníctve Slovenskej republiky v súvislosti s výmenou listov medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
týkajúcich sa tranzitu a pozemnej dopravnej infraštruktúry
Keďže bola 16. decembra 1991 podpísaná Európska dohoda a Dočasná dohoda medzi Európskymi
spoločenstvami a jeho členskými štátmi na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou
Republikou na strane druhej, prebehla výmena listov, ktoré boli podpísané medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v takej forme, aká
je v prílohe,
keďže bola výmena listov doplnená výmenou listov podpísaných 19. februára 1992 medzi
Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, ktoré
sú v prílohe,
keďže Slovenská republika deklarovala v liste z 15. decembra 1992 predsedovi Komisie
Európskych spoločenstiev, že „preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce zo všetkých dohôd
medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami“,
keďže sa stala Slovenská republika od 1. januára l993 nástupníckym štátom po bývalej Českej a
Slovenskej Federatívnej Republike,
keďže sa Slovenská republika zaväzuje nezhoršovať podmienky územného tranzitu v porovnaní so
stavom, aký prevažoval v období výmeny listov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
Slovenská republika a Spoločenstvo sa dohodli takto:
Článok 1
Spoločenstvo na jednej strane a Slovenská republika na strane druhej preberajú všetky práva a
záväzky Spoločenstva na jednej strane a bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na
strane druhej, ktoré sú obsiahnuté vo vzájomne vymenených listoch.
Článok 2
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Slovenská republika sa podoberá vydať také množstvo povolení, aké sa uvádza vo vymenených
listoch týkajúcich sa uvedeného tranzitu. Povolenia budú platné (od r. 1994) len na území
Slovenskej republiky. Slovenská republika bude pravidelne vydávať povolenia držiteľom povolenia
vydaného Českou republikou, ako to bolo dohodnuté vo vymenených listoch, pričom ich počet
bude limitovaný maximálnym počtom, s ktorým sa ráta v uvedených listoch.
Článok 3
Výška administratívnych poplatkov, daní a iných možných poplatkov uvalených Slovenskou
republikou na zdaniteľné povolenia na základe uvedených vymenených listov nepresiahne sumu 9
250 slovenských korún.
Článok 4
Slovenská republika vyhlasuje, že na zabránenie vzniku menej priaznivých podmienok na tranzit
prepravcov Spoločenstva ako boli tie, ktoré prevládali v čase uvedených vymenených listov, prijme
všetky možné opatrenia, aby zabránila neželateľnému zdržovaniu prepravcov Spoločenstva v
dôsledku kontrol na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.
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VÝMENA LISTOV
 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou

 Federatívnou Republikou týkajúcich sa tranzitu

A. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Pane,

počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:

1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu vzniknutému stavu v dôsledku
používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a ČSFR.

2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty Spoločenstva, ktorých
sa to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdanite¾ných povolení v roku 1991 nad existujúcu
kvótu zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991. Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, l993 a l994
povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných
2 000 povolení takýmto spôsobom:

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využíva� nákladné autá, ktoré prechádzajú cez územie
ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest“,  za predpokladu, že náklady a čas vynaložené na tento druh dopravy
budú porovnate¾né s tými, ktoré sa týkajú zdanite¾nej cestnej tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré
nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR zdanite¾né tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia
majú charakter jednej cesty tam a spä�.

V roku 1995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnos� bilaterálna zmluva o doprave medzi
Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdanite¾ných povolení na kombinovanú
dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku 1994.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto
listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

          

                                                                                Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Príloha I

1992 1993 1994

nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)

zdanite¾né 1 000 1 000 1 332 1)

tretia krajina – – –

kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)

 1)  2-percentný nárast v r. 1993
 2) 17-percentný nárast v r. 1993

Strana 1288 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72



158/1997 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 273

B. List Spoločenstva

Pane,

mám čes� potvrdi� Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou

Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:

1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu stavu vzniknutému v dôsledku
používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a ČSFR.

2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty Spoločenstva, ktorých sa
to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdanite¾ných povolení v roku 1991 nad existujúcu kvótu
zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991. Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, 1993 a 1994
povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných
2 000 povolení takýmto spôsobom:

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využíva� nákladné autá, ktoré prechádzajú cez územie
ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest“,  za predpokladu, že náklady a čas vynaložené na tento druh dopravy
budú porovnate¾né s tými, ktoré sa týkajú zdanite¾nej cestnej tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré
nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR zdanite¾né tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia
majú charakter jednej cesty tam a spä�.

V roku l995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnos� bilaterálna zmluva o doprave medzi
Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdanite¾ných povolení na kombinovanú
dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku l994.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto
listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.“

Mám čes� potvrdi� Vám súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

1992 1993 1994

nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)

zdanite¾né 1 000 1 000 1 332 1)

tretia krajina – – –

kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)
1)  2-percentný nárast v r. 1993
2) 17-percentný nárast v r. 1993
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VÝMENA LISTOV
 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou

 týkajúcich sa pozemnej dopravnej infraštruktúry

A. List Spoločenstva

Pane,

mám čes� potvrdi� Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o Európskej dohode
medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že Spoločenstvo v rámci finančných
mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude vhodným spôsobom financova� zlepšenie pozemnej
dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

                                                                                                Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Pane,

mám čes� potvrdi� Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Mám čes� potvrdi� Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o Európskej dohode
medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že Spoločenstvo v rámci finančných
mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude vhodným spôsobom financova� zlepšenie pozemnej
dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.“

Mám čes� Vám potvrdi�, že naša vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky
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Príloha I
VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
týkajúcich sa tranzitu
A. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Pane,
počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:
1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu vzniknutému stavu
v dôsledku používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a
ČSFR.
2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty
Spoločenstva, ktorých sa to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdaniteľných
povolení v roku 1991 nad existujúcu kvótu zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991.
Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, l993 a l994 povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte
určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných 2 000 povolení takýmto
spôsobom:

  1992 1993 1994  
nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)
zdaniteľné 1 000 1 000 1 332 1)
tretia krajina — — —  
kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využívať nákladné autá, ktoré prechádzajú
cez územie ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest“, za predpokladu, že náklady a čas
vynaložené na tento druh dopravy budú porovnateľné s tými, ktoré sa týkajú zdaniteľnej cestnej
tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR
zdaniteľné tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia majú charakter jednej cesty
tam a späť.
V roku 1995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnosť bilaterálna zmluva o doprave
medzi Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdaniteľných povolení
na kombinovanú dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku 1994.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s
obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
B. List Spoločenstva
Pane,
mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Počas rokovaní o Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) sa dosiahla táto dohoda:
1. Strany Európskej dohody neprijmú nijaké opatrenia, ktoré by boli na ujmu stavu vzniknutému
v dôsledku používania existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Spoločenstva a
ČSFR.
2. Najmä v rámci globálneho riešenia problémov tranzitu cez ČSFR pre tie členské štáty
Spoločenstva, ktorých sa to priamo dotýka, ČSFR zaručuje 2 000 dodatočných zdaniteľných
povolení v roku 1991 nad existujúcu kvótu zaručenú na základe bilaterálnych dohôd na rok 1991.
Ďalej ČSFR poskytne v rokoch 1992, 1993 a 1994 povolenia ako dodatok k existujúcej kvóte
určenej bilaterálnymi dohodami z roku 1991 vrátane už spomínaných 2 000 povolení takýmto
spôsobom:
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  1992 1993 1994  
nezdanené 1 300 1 300 1 440 1)
zdaniteľné 1 000 1 000 1 332 1)
tretia krajina — — —  
kombinovaná doprava 4 000 4 000 4 680 2)

Povolenia týkajúce sa kombinovanej dopravy by mali využívať nákladné autá, ktoré prechádzajú
cez územie ČSFR po železnici vo forme „pohyblivých ciest", za predpokladu, že náklady a čas
vynaložené na tento druh dopravy budú porovnateľné s tými, ktoré sa týkajú zdaniteľnej cestnej
tranzitnej prevádzky. Pre tie povolenia, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám, vydá ČSFR
zdaniteľné tranzitné povolenia. Všetky uvedené tranzitné povolenia majú charakter jednej cesty
tam a späť.
V roku l995 a v nasledujúcich rokoch, kým nenadobudne účinnosť bilaterálna zmluva o doprave
medzi Spoločenstvom a ČSFR, ČSFR zvýši počet nezdaňovaných povolení a zdaniteľných povolení
na kombinovanú dopravu s tou istou výškou poplatkov ako v roku l994.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s
obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.“
Mám česť potvrdiť Vám súhlas Európskeho hospodárskeho spoločenstva s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Radu Európskych spoločenstiev
VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa pozemnej
dopravnej infraštruktúry
A. List Spoločenstva
Pane,
mám česť potvrdiť Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o
Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že
Spoločenstvo v rámci finančných mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude
vhodným spôsobom financovať zlepšenie pozemnej dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej
dopravy.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Radu Európskych spoločenstiev
B. List Slovenskej republiky
Pane,
mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Mám česť potvrdiť Vám stanovisko Európskeho spoločenstva vyjadrené počas rokovaní o
Európskej dohode medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Slovenskou republikou s tým, že
Spoločenstvo v rámci finančných mechanizmov zabezpečovaných na základe Dohody bude
vhodným spôsobom financovať zlepšenie pozemnej dopravnej infraštruktúry vrátane kombinovanej
dopravy.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Slovenskej republiky s obsahom tohto listu.“
Mám česť Vám potvrdiť, že naša vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za vládu Slovenskej republiky
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DOHODA
 vo forme výmeny listov dopĺňajúca výmenu listov medzi

 Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa
 tranzitu, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich členskými štátmi
a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich
s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele
na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody
o tranzite vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla
platnos�. Dočasná dohoda nadobudla platnos� 1. marca l992.

Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdanite¾né
tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku ktorej sa dospelo
v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeni� príslušné ustanovenia v uvedených listoch
podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov. 

Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:
V odseku 2 má by� po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: „Poplatok za zdanite¾né povolenie je 18 500

korún československých.“

Nasledujúci pododsek sa má pripoji� k druhému pododseku odseku 2: „Obe zmluvné strany súhlasia, že
v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná, do konca roka spoločnými
silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v uvedených ustanoveniach sa môžu
uskutočni� medzi zmluvnými stranami.“

Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijate¾ný, mám čes� Vám navrhnú�,
aby tento list spolu s odpoveïou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu uvedených listov podpísaných 16. de-
cembra 1991.

Túto Dohodu týmto schva¾ujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne účinnos� prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

Príloha II
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B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám čes� potvrdi� Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich členskými štátmi
a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich
s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele
na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody
o tranzite vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla
platnos�. Dočasná dohoda nadobudla platnos� 1. marca 1992.

Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdanite¾né
tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku ktorej sa dospelo
v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeni� príslušné ustanovenia v uvedených listoch
podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov.

Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:

V odseku 2 má by� po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: ,Poplatok za zdanite¾né povolenie je 18 500
korún československých.’

Nasledujúci pododsek sa má pripoji� k druhému pododseku odseku 2: ,Obe zmluvné strany súhlasia, že
v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná, do konca roka spoločnými
silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v uvedených ustanoveniach sa môžu
uskutočni� medzi zmluvnými stranami.’

Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijate¾ný, mám čes� Vám navrhnú�,
aby tento list spolu s odpoveïou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu uvedených listov podpísaných 16. de-
cembra 1991.

Túto Dohodu týmto schva¾ujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne účinnos� prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca 1992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.“

Mám čes� Vám potvrdi�, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
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DOHODA
 vo forme výmeny listov nahrádzajúca výmenu listov medzi

 Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou týkajúcich sa pozemnej
dopravnej infraštruktúry, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16. decembra 1991
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na
jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej
dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda
nadobudla platnos� 1. marca 1992.

Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdanite¾né tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté
v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrie� dohodu
prostredníctvom tejto výmeny listov s cie¾om novelizova� zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou
výmeny listov 16. decembra 1991. 

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

„Mám čes� Vám týmto potvrdi�, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím,
ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov
bude pod¾a potreby poskytova� financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa
neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovna� sa so
zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba h¾ada� možné
spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
s osobitným zrete¾om na hraničné priechody a pri¾ahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné dia¾nice, dopravu
vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez oh¾adu na hodnotenie projektov pod¾a existujúcich postupov.

Zmluvné strany ïalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej
pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ïalšie znižovanie počtu zdanite¾ných povolení pre prepravcov
Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“

Ak je uvedené prijate¾né pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám čes� Vám navrhnú�, aby tento list
spolu s odpoveïou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných
16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnos� prvý deň po tom, čo si zmluvné strany oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude plati� od 15. marca 1992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev
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B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám čes� potvrdi� príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16. decembra 1991
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na
jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej
dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda
nadobudla platnos� 1. marca l992.

Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdanite¾né tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté
v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrie� dohodu
prostredníctvom tejto výmeny listov s cie¾om novelizova� zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou
výmeny listov 16. decembra 1991. 

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

,Mám čes� Vám týmto potvrdi�, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím,
ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov
bude pod¾a potreby poskytova� financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa
neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovna� sa so
zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba h¾ada� možné
spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
s osobitným zrete¾om na hraničné priechody a pri¾ahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné dia¾nice, dopravu
vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez oh¾adu na hodnotenie projektov pod¾a existujúcich postupov.

Zmluvné strany ïalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej
pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ïalšie znižovanie počtu zdanite¾ných povolení pre prepravcov
Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.’

Ak je uvedené prijate¾né pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám čes� Vám navrhnú�, aby tento list
spolu s odpoveïou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16.
decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnos� prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude plati� od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.“

Mám čes� potvrdi� Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
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DOHODA
 vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom

 a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou nahrádzajúca výmenu listov
 o pozemnej dopravnej infraštruktúre, podpísaných

 16. decembra 1991 v Bruseli

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi
a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spolo-
čenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenado-
budla platnos�.

Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdanite¾né tranzitné
povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené
zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrie� dohodu prostredníctvom tejto výmeny
listov s cie¾om novelizova� zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra 1991.

 Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto textom:

„Mám čes� Vám týmto potvrdi�, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím,
ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov
pod¾a potreby bude poskytova� financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa
neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovna� sa so
zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81 Európskej dohody
budú h¾ada� možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu takej infraštruktúry v Českej
a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zrete¾om na hraničné priechody a pri¾ahlé oblasti, kombinovanú
dopravu, tranzitné dia¾nice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez oh¾adu na hodnotenie
projektov pod¾a existujúcich postupov.

Zmluvné strany ïalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej
pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ïalšie znižovanie počtu zdanite¾ných povolení pre prepravcov
Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“

Ak je uvedené prijate¾né pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám čes� Vám navrhnú�, aby tento list
spolu s odpoveïou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných
16. decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnos� prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude plati� od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev
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B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vážený pane,

mám čes� potvrdi� príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:

„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi
a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spolo-
čenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenado-
budla platnos�.

Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za zdanite¾né tranzitné
povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a  zúčastnené
zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné uzavrie� dohodu prostredníctvom tejto výmeny
listov s cie¾om novelizova� zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra
1991.

Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmtom textom:

,Mám čes� Vám týmto potvrdi�, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so životným prostredím,
ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v rámci svojich finančných mechanizmov
pod¾a potreby bude poskytova� financie na zdokonalenie pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.

V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa
neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej infraštruktúre vyrovna� sa so
zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81 Európskej dohody
budú h¾ada� možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu takej infraštruktúry v Českej
a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zrete¾om na hraničné priechody a pri¾ahlé oblasti, kombinovanú
dopravu, tranzitné dia¾nice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne aspekty bez oh¾adu na hodnotenie
projektov pod¾a existujúcich postupov.

Zmluvné strany ïalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o prípadnej finančnej
pomoci Spoločenstva.

Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ïalšie znižovanie počtu zdanite¾ných povolení pre prepravcov
Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.’

Ak je uvedené prijate¾né pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám čes� Vám navrhnú�, aby tento list
spolu s odpoveïou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu listov podpísaných 16.
decembra 1991.

Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.

Táto Dohoda nadobudne platnos� prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené
v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude plati� od 15. marca l992.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s obsahom
tohto listu.“

Mám čes� potvrdi� Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
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Informácia o nadobudnutí platnosti pozmenených dohôd
 o tranzite medzi Maïarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou

Dohody vo forme výmeny listov medzi Maïarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou pozmeňujúce
alebo nahrádzajúce výmeny listov zo 16. decembra 19911) o  tranzitnej a cestnej infraštruktúre, ktoré sa Rada
rozhodla uzavrie� 7. decembra 1992, nadobudli platnos� 10. decembra 1992, pričom oficiálne oznámenie o skončení
procedúr požadovaných na tento účel bolo predložené 9. decembra 1992.

1) Ak ide o výmeny listov pripravených v rámci Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom, pozri Official Journal (OJ)
č. L 115 a Official Journal (OJ) č. 116 z 30. apríla 1992.
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Príloha II
DOHODA
vo forme výmeny listov dopĺňajúca výmenu listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou týkajúcich sa tranzitu, podpísaných 16. decembra 1991 v Bruseli
A. List Spoločenstva
Vážený pane,
pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich
členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a
o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom
(Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody o tranzite vo forme výmeny
listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.
Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca l992.
Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdaniteľné tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku
ktorej sa dospelo v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeniť príslušné
ustanovenia v uvedených listoch podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov.
Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:
V odseku 2 má byť po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: „Poplatok za zdaniteľné
povolenie je 18 500 korún československých.“
Nasledujúci pododsek sa má pripojiť k druhému pododseku odseku 2: „Obe zmluvné strany
súhlasia, že v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná,
do konca roka spoločnými silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v
uvedených ustanoveniach sa môžu uskutočniť medzi zmluvnými stranami.“
Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijateľný, mám česť
Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu
uvedených listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto schvaľujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.
Táto Dohoda nadobudne účinnosť prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že
postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca l992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Radu Európskych spoločenstiev
B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Vážený pane,
mám česť potvrdiť Vám príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody zo 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami, ich
členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dočasnej dohody o obchode a
o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom
(Spoločenstvo) a Európskym združením uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou na strane druhej boli podpísané dohody o tranzite vo forme výmeny
listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.
Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1992.
Od podpísania uvedených listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdaniteľné tranzitné povolenia. Toto rozhodnutie malo za následok úpravu týkajúcu sa tranzitu, ku
ktorej sa dospelo v decembri, a zmluvné strany považujú v súčasnosti za nutné zmeniť príslušné
ustanovenia v uvedených listoch podpísaných 16. decembra 1991 prostredníctvom výmeny listov.
Preto navrhujem, aby uvedené listy podpísané 16. decembra 1991 boli pozmenené takto:
V odseku 2 má byť po prvej vete v prvom pododseku vložená táto veta: ,Poplatok za zdaniteľné
povolenie je 18 500 korún československých.'
Nasledujúci pododsek sa má pripojiť k druhému pododseku odseku 2: ,Obe zmluvné strany
súhlasia, že v prípade, ak tranzitná situácia na teritóriu bývalej Juhoslávie nebude normalizovaná,
do konca roka spoločnými silami preskúmajú možnosti týkajúce sa uvedených opatrení. Zmeny v
uvedených ustanoveniach sa môžu uskutočniť medzi zmluvnými stranami.'
Ak je pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku predchádzajúci návrh prijateľný, mám česť
Vám navrhnúť, aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie slúžil ako zmena textu
uvedených listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto schvaľujú zmluvné strany v súlade s ich príslušnými postupmi.
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Táto Dohoda nadobudne účinnosť prvý deň po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia, že
postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku sú zavŕšené. To platí od 15. marca 1992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.“
Mám česť Vám potvrdiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
DOHODA
vo forme výmeny listov nahrádzajúca výmenu listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou týkajúcich sa pozemnej dopravnej infraštruktúry, podpísaných 16.
decembra 1991 v Bruseli
A. List Spoločenstva
Vážený pane,
pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16.
decembra 1991 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym
spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na
strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov
medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1992.
Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika
poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa
tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy,
považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať
zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov 16. decembra 1991.
Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto
textom:
„Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so
životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v
rámci svojich finančných mechanizmov bude podľa potreby poskytovať financie na zdokonalenie
pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.
V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej
infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.
Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba
hľadať možné spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a
Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti,
kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne
aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.
Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o
prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.
Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre
prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“
Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť,
aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu
listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany oznámia, že postupy
uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca 1992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Radu Európskych spoločenstiev
B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Vážený pane,
mám česť potvrdiť príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Pri príležitosti podpísania Dočasnej dohody o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom 16.
decembra 1991 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (Spoločenstvo) a Európskym
spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na
strane druhej bola podpísaná Dohoda o pozemnej dopravnej infraštruktúre vo forme výmeny listov
medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom. Dočasná dohoda nadobudla platnosť 1. marca l992.
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Od podpísania Dohody formou výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika
poplatky za zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa
tranzitu, ktoré boli prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy,
považovali za nutné uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať
zodpovedajúce ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov 16. decembra 1991.
Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto
textom:
,Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so
životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v
rámci svojich finančných mechanizmov bude podľa potreby poskytovať financie na zdokonalenie
pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.
V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej
infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.
Zmluvné strany sa zhodli na tom, že v kontexte existujúcej Dohody o obchode a spolupráci treba
hľadať možné spôsoby a prostriedky prispievajúce k zlepšeniu takej infraštruktúry v Českej a
Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na hraničné priechody a priľahlé oblasti,
kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými cestami a na environmentálne
aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich postupov.
Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o
prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.
Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre
prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.'
Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť,
aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu
listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že
postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.“
Mám česť potvrdiť Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
DOHODA
vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
nahrádzajúca výmenu listov o pozemnej dopravnej infraštruktúre, podpísaných 16. decembra
1991 v Bruseli
A. List Spoločenstva
Vážený pane,
pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich
členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo
forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej
infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.
Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli
prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné
uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce
ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra 1991.
Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmto
textom:
„Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so
životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v
rámci svojich finančných mechanizmov podľa potreby bude poskytovať financie na zdokonalenie
pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.
V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej
infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.
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Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81
Európskej dohody budú hľadať možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu
takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na
hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými
cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich
postupov.
Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o
prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.
Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre
prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.“
Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť,
aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu
listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že
postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Radu Európskych spoločenstiev
B. List Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Vážený pane,
mám česť potvrdiť príjem Vášho dnešného listu, ktorý znie takto:
„Pri príležitosti podpísania Európskej dohody 16. decembra 1991 medzi Spoločenstvami a ich
členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola podpísaná Dohoda vo
forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Česko-Slovenskom týkajúca sa pozemnej dopravnej
infraštruktúry. Európska dohoda ešte nenadobudla platnosť.
Od podpísania výmeny listov zvýšila Česká a Slovenská Federatívna Republika poplatky za
zdaniteľné tranzitné povolenia. Tento zákon mal vplyv na opatrenia týkajúce sa tranzitu, ktoré boli
prijaté v decembri, a zúčastnené zmluvné strany, berúc tento fakt do úvahy, považovali za nutné
uzavrieť dohodu prostredníctvom tejto výmeny listov s cieľom novelizovať zodpovedajúce
ustanovenia Dohody uzavretej formou výmeny listov zo 16. decembra 1991.
Preto navrhujem, aby sa text výmeny listov podpísaných 16. decembra 1991 nahradil týmtom
textom:
,Mám česť Vám týmto potvrdiť, že Spoločenstvo plne chápe problémy s infraštruktúrou a so
životným prostredím, ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika čelí v oblasti dopravy, a v
rámci svojich finančných mechanizmov podľa potreby bude poskytovať financie na zdokonalenie
pozemnej infraštruktúry vrátane kombinovanej dopravy.
V tejto súvislosti beriem na vedomie vysvetlenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
týkajúce sa neodkladnej potreby finančnej pomoci, ktorá by umožnila jej pozemnej dopravnej
infraštruktúre vyrovnať sa so zvýšenou tranzitnou dopravou na svojom území.
Zmluvné strany sa zhodli na tom, že na základe tejto výmeny listov a s odkazom na článok 81
Európskej dohody budú hľadať možné spôsoby a prostriedky, ktorými by prispeli k zdokonaleniu
takej infraštruktúry v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike s osobitným zreteľom na
hraničné priechody a priľahlé oblasti, kombinovanú dopravu, tranzitné diaľnice, dopravu vodnými
cestami a na environmentálne aspekty bez ohľadu na hodnotenie projektov podľa existujúcich
postupov.
Zmluvné strany ďalej súhlasia s tým, že pri najbližšej vhodnej príležitosti začnú rozhovory o
prípadnej finančnej pomoci Spoločenstva.
Česká a Slovenská Federatívna Republika zváži ďalšie znižovanie počtu zdaniteľných povolení pre
prepravcov Spoločenstva v zhode s dosiahnutými výsledkami v uvedených rozhovoroch.'
Ak je uvedené prijateľné pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, mám česť Vám navrhnúť,
aby tento list spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval náhradu za výmenu
listov podpísaných 16. decembra 1991.
Túto Dohodu týmto zmluvné strany odsúhlasili v súlade s ich príslušnými postupmi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že
postupy uvedené v predchádzajúcom pododseku boli zavŕšené. Bude platiť od 15. marca l992.
Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky s obsahom tohto listu.“
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Mám česť potvrdiť Vám súhlas našej vlády s obsahom tohto listu.
Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku
Informácia o nadobudnutí platnosti pozmenených dohôd
o tranzite medzi Maďarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou
Dohody vo forme výmeny listov medzi Maďarskom a Českou a Slovenskou Federatívnou
Republikou pozmeňujúce alebo nahrádzajúce výmeny listov zo 16. decembra 19911) o tranzitnej a
cestnej infraštruktúre, ktoré sa Rada rozhodla uzavrieť 7. decembra 1992, nadobudli platnosť 10.
decembra 1992, pričom oficiálne oznámenie o skončení procedúr požadovaných na tento účel bolo
predložené 9. decembra 1992.
ZÁVEREČNÝ AKT
Splnomocnenec SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na strane jednej
a
splnomocnenci
BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,
DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
GRÉCKEJ REPUBLIKY,
ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
ÍRSKA,
TALIANSKEJ REPUBLIKY,
LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, Zmluvy zakladajúcej
Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo pre atómovú
energiu (ďalej len „členské štáty“) a
EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE a
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „Spoločenstvo“)
na strane druhej,
ktorí sa stretli v Luxemburgu štvrtého októbra roku tisíc deväťsto deväťdesiattri na podpis
Európskej dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej („Európska dohoda“),
prijali Európsku dohodu a tieto protokoly:
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PROTOKOL č. 1 O TEXTILNÝCH A ODEVNÝCH VÝROBKOCH
PROTOKOL č. 2 O VÝROBKOCH UVEDENÝCH V ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ EURÓPSKE

SPOLOČENSTVO
&nbsp UHLIA A OCELE (ESUO)
PROTOKOL č. 3 O OBCHODE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM

SPOLOČENSTVOM (SPO-
&nbsp LOČENSTVO) SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI

NEZAHRNUTÝMI
&nbsp DO PRÍLOHY II ZMLUVY O EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM SPOLOČENSTVE
PROTOKOL č. 4 TÝKAJÚCI SA DEFINÍCIE KONCEPCIE „VÝROBKOV S PÔVODOM" A METÓD

ADMINIS-
&nbsp TRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
PROTOKOL č. 5 O OSOBITNÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA OBCHODU MEDZI

SLOVENSKOU RE-
&nbsp PUBLIKOU A ŠPANIELSKOM A PORTUGALSKOM
PROTOKOL č. 6 O VZÁJOMNEJ POMOCI V OTÁZKACH COLNÍCTVA
PROTOKOL č. 7 O OBCHODNÝCH VÝHODÁCH S ROČNÝMI LIMITMI
PROTOKOL č. 8 O NÁSTUPNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S VÝMENOU

LISTOV MEDZI
&nbsp EURÓPSKYM HOSPODÁRSKYM SPOLOČENSTVOM (SPOLOČENSTVO) A

ČESKOU A SLO-
&nbsp VENSKOU FEDERATÍVNOU REPUBLIKOU TÝKAJÚCICH SA TRANZITU A

POZEMNEJ
&nbsp DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky prijali
texty spoločných vyhlásení uvedených ďalej a pripojených k tomuto Záverečnému aktu:
Spoločné vyhlásenie k článku 8 ods. 4 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 38 ods. 1 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 38 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 39 Dohody
Spoločné vyhlásenie ku kapitole II oddielu IV Dohody
Spoločné vyhlásenie ku kapitole III oddielu IV Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 57 ods. 3 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 59 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 60 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 64 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 67 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 109 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 117 ods. 2 Dohody
Spoločné vyhlásenie k článku 5 Protokolu č. 6
Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na
vedomie aj tieto výmeny listov pripojených k tomuto Záverečnému aktu:
Výmenu listov týkajúcich sa určitých úprav obchodu so živým hovädzím dobytkom
Výmenu listov týkajúcich sa článku 68 Dohody
Výmenu listov týkajúcich sa špecifikácie oblastí spoločného záujmu vhodných na finančnú pomoc
Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na
vedomie aj vyhlásenie francúzskej vlády pripojené k tomuto Záverečnému aktu:
Vyhlásenie francúzskej vlády o jej zámorských krajinách a územiach
Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva a splnomocnenec Slovenskej republiky vzali na
vedomie vyhlásenia uvedené ďalej a pripojené k tomuto Záverečnému aktu:
Vyhlásenie Spoločenstva k článkom 6 a 117 Dohody
Vyhlásenie Spoločenstva ku kapitole I oddielu IV Dohody
Vyhlásenie Spoločenstva k článku 8 ods. 4 Protokolu č. 2 o výrobkoch ESUO
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Splnomocnenci členských štátov a Spoločenstva vzali na vedomie vyhlásenie uvedené ďalej a
pripojené k tomuto Záverečnému aktu:
List vlády Slovenskej republiky Spoločenstvu týkajúci sa Protokolu č. 2
Dané v Luxemburgu štvrtého októbra tisíc deväťsto deväťdesiattri.

Za Slovenskú republiku:

Mečiar Vladimír v. r.

Za Belgické kráľovstvo:

Robert Urbain v. r.

Za Dánske kráľovstvo:

Niels Helveg Petersen v. r.

Za Spolkovú republiku Nemecko:

Klaus Kinkel v. r.

Za Grécku republiku:

Michel Papakonstantinou v. r.

Za Španielske kráľovstvo:

Javier Solana v. r.

Za Francúzsku republiku:

Alain Juppé v. r.

Za Írsko:

Dick Spring v. r.

Za Taliansku republiku:

Paolo Baratta v. r.

Za Luxemburské veľkovojvodstvo:

Jacques Poos v. r.

Za Portugalskú republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.

Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

David Heathcoat-Amory v. r.

Za Radu a Komisiu Európskych spoločenstiev:

Willy Claes v. r.

Sir Leon Brittan v. r.
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Hans van den Broek v. r.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

1. Článok 8 ods. 4

Spoločenstvo a Slovenská republika potvrdzujú, že tam, kde k zníženiu ciel dochádza
prostredníctvom zrušenia ciel na určité časové obdobie, tieto znížené clá nahradia základné
clá len na čas takého zrušenia a že kedykoľvek dôjde k čiastočnému zrušeniu ciel, bude

zachovaný preferenčný rozdiel medzi zmluvnými stranami.

2. Článok 38 ods. 1

Pojem „podmienky a spôsoby použiteľné v jednotlivých členských štátoch“ zahŕňajú podľa
potreby aj pravidlá Spoločenstva.

3. Článok 38

Pojem „deti“ sa vymedzuje v súlade s vnútroštátnymi legislatívnymi predpismi príslušnej
hostiteľskej krajiny.

4. Článok 39

Pojem „členovia ich rodín“ sa vymedzuje v súlade s vnútroštátnymi legislatívnymi
predpismi hostiteľskej krajiny.

5. Kapitola II oddielu IV

Bez obmedzenia ustanovení kapitoly IV oddielu IV zmluvné strany súhlasia s tým, že
zaobchádzanie s občanmi alebo s podnikmi jednej zmluvnej strany sa bude považovať za

menej priaznivé než to, ktoré sa poskytuje občanom a podnikom druhej zmluvnej strany, ak



Strana 294 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 158/1997 Z. z.

je takéto zaobchádzanie buď formálne, alebo v skutočnosti menej priaznivé než to, ktoré sa
poskytuje občanom a podnikom druhej zmluvnej strany.

6. Kapitola III oddielu IV

Zmluvné strany sa budú snažiť dosahovať vzájomne uspokojivý výsledok počas súčasných
rokovaní o službách prebiehajúcich v rámci Uruguajského kola.

7. Článok 57 ods. 3

Zmluvné strany vyhlasujú, že dohody uvedené v článku 57 ods. 3 by mali viesť k čo
najväčšiemu rozšíreniu dopravných predpisov a dopravnej politiky vykonávaných v
Spoločenstve a v členských štátoch na vzťahy medzi Spoločenstvom a Slovenskou

republikou v oblasti dopravy.

8. Článok 59

Skutočnosť, že sa požadujú víza pre fyzické osoby niektorých zmluvných strán a nepožadujú
sa pre fyzické osoby iných strán, nebude sa považovať za skutočnosť, ktorá porušuje alebo

poškodzuje výhody v zmysle osobitného záväzku.

9. Článok 60

Kedykoľvek bude Asociačná rada vyzvaná prijať opatrenia na ďalšiu liberalizáciu týkajúcu sa
oblasti služieb alebo osôb, Rada zároveň určí, vo vzťahu ku ktorým transakciám súvisiacim s

takými opatreniami majú sa platby povoľovať vo voľne vymeniteľnej mene.

10. Článok 64

Zmluvné strany nebudú nenáležite používať ustanovenia o služobnom tajomstve s cieľom
zabrániť úniku informácií v oblasti hospodárskej súťaže.

11. Článok 67
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Zmluvné strany súhlasia s tým, že na účely Dohody o pridružení bude mať „duševné,
priemyselné a obchodné vlastníctvo“ podobný význam ako v článku 36 Zmluvy o EHS a že
jeho obsahom je najmä ochrana autorských a s nimi súvisiacich práv, ochrana patentov,

priemyselných návrhov, obchodných známok a známok v oblasti služieb, topografie
integrovaných obvodov, softwaru, zemepisných označení, ako aj ochrana proti neregulárnej

hospodárskej súťaži a ochrana neuverejnených informácií týkajúcich sa know-how.

12. Článok 109

Strany sa zhodujú v tom, že v súlade s článkom 109 Dohody Asociačná rada posúdi
vytvorenie poradného mechanizmu zloženého z členov Hospodárskeho a sociálneho výboru

Spoločenstva, ako aj zo zodpovedajúcich partnerov zo Slovenskej republiky.

13. Článok 117 ods. 2

Zmluvné strany Dohody

na účely jej správnej interpretácie a praktickej aplikácie súhlasia s tým, že výraz „v prípade
osobitnej naliehavosti“ uvedený v článku 117 Dohody znamená prípad materiálneho
porušenia Dohody jednou zo zmluvných strán. Materiálne porušenie Dohody znamená

a) vypovedanie Dohody nesankcionované všeobecnými pravidlami medzinárodného práva
alebo

b) porušenie podstatných prvkov Dohody, predovšetkým jej článku 6.

14. Článok 5 Protokolu č. 6

Zmluvné strany zdôrazňujú, že ich vlastné legislatívne predpisy uvedené v článku 5
Protokolu č. 6 môžu zahŕňať podľa potreby medzinárodný zmluvne uzavretý záväzok, akým
je Dohovor o právnych a mimoprávnych dokumentoch v občianskych alebo komerčných

záležitostiach pri službe v zahraničí uzavretý v Haagu 15. novembra 1965.
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VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa

určitých úprav obchodu so živým hovädzím dobytkom

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa obchodných úprav na určité
poľnohospodárske výrobky medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, ku ktorým došlo

v rámci rokovaní o Dohode o pridružení.

Týmto potvrdzujem, že Spoločenstvo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečilo pre
Slovenskú republiku úplný prístup k režimu dovozu týkajúceho sa živého hovädzieho
dobytka podľa článku 13 Nariadenia Rady č. 805/68 za tých istých podmienok ako pre

Poľsko, Maďarsko a Českú republiku od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s
obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa obchodných úprav na určité
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poľnohospodárske výrobky medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou, ku ktorým došlo
v rámci rokovaní o Dohode o pridružení.

Týmto potvrdzujem, že Spoločenstvo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečilo pre
Slovenskú republiku úplný prístup k režimu dovozu týkajúceho sa živého hovädzieho
dobytka podľa článku 13 Nariadenia Rady č. 805/68 za tých istých podmienok ako pre

Poľsko, Maďarsko a Českú republiku od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s
obsahom tohto listu.“

Mám česť Vás ubezpečiť, že moja vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa

článku 68

A. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa článku 68 Európskej dohody.

Týmto potvrdzujem, že pokiaľ ide o ustanovenia článku 68 Európskej dohody, prístup k
verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike podnikom Spoločenstva pri nadobudnutí

platnosti tejto Dohody sa bude podľa článku 68 vzťahovať na podniky Spoločenstva
etablované v Slovenskej republike vo forme prevádzkových jednotiek, ako je to uvedené v

článku 45, a vo formách uvedených v článku 55. Bez ohľadu na ustanovenia článku 68 budú
mať podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme pobočiek a zastúpení,

ako je to uvedené v článku 45, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike
najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.
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Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s
obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Mám česť odvolať sa na rokovania týkajúce sa článku 68 Európskej dohody.

Týmto potvrdzujem, že pokiaľ ide o ustanovenia článku 68 Európskej dohody, prístup k
verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike podnikom Spoločenstva pri nadobudnutí

platnosti tejto Dohody sa bude podľa článku 68 vzťahovať na podniky Spoločenstva
etablované v Slovenskej republike vo forme prevádzkových jednotiek, ako je to uvedené v

článku 45, a vo formách uvedených v článku 55. Bez ohľadu na ustanovenia článku 68 budú
mať podniky Spoločenstva etablované v Slovenskej republike vo forme pobočiek a zastúpení,

ako je to uvedené v článku 45, prístup k verejnému obstarávaniu v Slovenskej republike
najneskôr do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 7.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s
obsahom tohto listu.“

Mám česť Vás ubezpečiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
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Za vládu Slovenskej republiky

VÝMENA LISTOV
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Slovenskou republikou týkajúcich sa

špecifikácie oblastí spoločného záujmu vhodných na finančnú pomoc

A. List Slovenskej republiky

Vážený pane,

počas rokovaní, ktoré viedli k podpisu Dohody o pridružení medzi Spoločenstvom, jeho
členskými štátmi a Slovenskou republikou, sa odsúhlasilo, že finančná pomoc Spoločenstva

bude zameraná na účinnú realizáciu hospodárskej a technickej spolupráce v oblastiach
spoločného záujmu, najmä v týchto:

– priemyselná reštrukturalizácia a najmä pri konverzii zbrojárskeho priemyslu,

– harmonizácia technických noriem, postupov pri vystavovaní osvedčení a v colníctve,

– veda, technika a vzdelávanie,

– realizácia programov úspor energie a reštrukturalizácia odvetvia energetiky,

– reštrukturalizácia a modernizácia dopravnej a komunikačnej infraštruktúry,

– regionálny rozvoj a životné prostredie,

– podpora malých a stredne veľkých podnikov,
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– poľnohospodárstvo,

– spolupráca v sociálnej oblasti,

– spolupráca v oblasti štatistiky,

– harmonizácia právnych noriem,

– modernizácia infraštruktúry duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva,

– bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili Váš súhlas s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za vládu Slovenskej republiky

B. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu tohto znenia:

„Počas rokovaní, ktoré viedli k podpisu Dohody o pridružení medzi Spoločenstvom, jeho
členskými štátmi a Slovenskou republikou, sa odsúhlasilo, že finančná pomoc Spoločenstva
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bude zameraná na účinnú realizáciu hospodárskej a technickej spolupráce v oblastiach
spoločného záujmu, najmä v týchto:

– priemyselná reštrukturalizácia a najmä pri konverzii zbrojárskeho priemyslu,

– harmonizácia technických noriem, postupov pri vystavovaní osvedčení a v colníctve,

– veda, technika a vzdelávanie,

– realizácia programov úspor energie a reštrukturalizácia odvetvia energetiky,

– reštrukturalizácia a modernizácia dopravnej a komunikačnej infraštruktúry,

– regionálny rozvoj a životné prostredie,

– podpora malých a stredne veľkých podnikov,

– poľnohospodárstvo,

– spolupráca v sociálnej oblasti,

– spolupráca v oblasti štatistiky,

– harmonizácia právnych noriem,

– modernizácia infraštruktúry duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva,

– bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby.
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Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili Váš súhlas s obsahom tohto listu.“

Mám česť Vám potvrdiť, že Spoločenstvo súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Za Radu Európskych spoločenstiev

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA

Vyhlásenie francúzskej vlády

Francúzsko upozorňuje, že Európska dohoda o pridružení so Slovenskou republikou sa
nevzťahuje na zámorské krajiny a územia pridružené k Európskemu hospodárskemu

spoločenstvu podľa Zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo.

Vyhlásenia Európskeho spoločenstva

1. Články 6 a 117

Zmienka o rešpektovaní ľudských práv ako podstatného prvku Dohody a o prípadoch
osobitnej naliehavosti sa zahrnula do Dohody ako výsledok politiky, ktorú sleduje

Spoločenstvo v oblasti ľudských práv v súlade s Vyhlásením Rady z 11. mája 1992, ktoré
predvída takúto zmienku v dohodách o spolupráci alebo v dohodách o pridružení medzi

Spoločenstvom a jeho partnermi v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

2. Kapitola I oddielu IV

Spoločenstvo vyhlasuje, že nič z ustanovení kapitoly I „Pohyb pracovníkov“ sa nebude
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vykladať ako oslabenie akejkoľvek kompetencie členských štátov, pokiaľ pôjde o vstup
pracovníkov a členov ich rodín na ich územia a pobyt na ich územiach.

3. Článok 8 ods. 4 Protokolu č. 2 o výrobkoch ESUO

Je zrejmé, že možnosť výnimočného rozšírenia päťročného obdobia je prísne obmedzená na
osobitný prípad Slovenskej republiky a nepoškodzuje postavenie Spoločenstva vo vzťahu k

ostatným prípadom ani sa nedotýka medzinárodných záväzkov. Pri možnej odchýlke
uvedenej v odseku 4 berie do úvahy osobitné ťažkosti Slovenskej republiky pri

reštrukturalizácii oceliarskeho odvetvia a skutočnosť, že tento proces sa začal len nedávno.

List vlády Slovenskej republiky Spoločenstvu týkajúci sa Protokolu č. 2

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje, že sa neodvolá na ustanovenia Protokolu č. 2 o
výrobkoch ESUO, najmä článku 8, aby nespochybnila kompatibilitu dohôd uzatvorených

uhoľným priemyslom Spoločenstva s elektrárenskými podnikmi a s oceliarskym priemyslom
na zabezpečenie predaja uhlia Spoločenstva týmto protokolom.
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*) OJL 247, 10. 9. 1990.

1) V období od 1. júna 1993 do 31. decembra 1995 s možnosťou akejkoľvek dodatočnej úpravy
budú platiť ustanovenia rozhodnutí 1/93(C) a 1/93(S) Spoločného výboru konajúceho v súlade s
Dočasnou dohodou o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom medzi Spoločenstvom a
Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou podpísanou 16. decembra 1991 v zmysle zmien
vykonaných dodatkovými protokolmi uzavretými medzi Spoločenstvom a Českou republikou a
Spoločenstvom a Slovenskou republikou.

1) Official Journal (OJ L 247), 10. 9. 1990.

1) Iniciálky alebo znak vyvážajúcej krajiny.

2) Informácie nevyhnutné na identifikáciu schváleného vývozcu.

1) Ak ide o výmeny listov pripravených v rámci Dočasnej dohody o obchode a o otázkach
súvisiacich s obchodom, pozri Official Journal (OJ) č. L 115 a Official Journal (OJ) č. 116 z 30.
apríla 1992.

1) Licencie sa uplatňujú so zámerom štatisticky sledovať vývozy. Akékoľvek obmedzenie v
súvislosti s ťažkosťami na trhu Slovenskej republiky s výrobkami uvedenými v zozname musí byť
zavedené na základe rozhodnutia „ad hoc“ Slovenskej republiky, o čom musí byť okamžite
informované Spoločenstvo.

1) Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len
indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov
kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza ex KN, preferenčný režim sa bude
určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

1) Nehľadiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len
indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov
kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa
bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Českou a
Slovenskou Federatívnou Republikou z roku 1982 o obchode s ovcami a kozami a zmenenou a
doplnenou Dohodou z roku 1990 platia s výnimkou výrobkov uvedených v odseku 1 a množstiev
uvedených v odseku 2 Dohody z roku 1982, ktoré sa nahradia výrobkami a množstvami
uvedenými v tejto prílohe.

3) Bez sviečkovej uvedenej osobitne.

4) Ak bude Slovenská republika v danom roku požívať výhody finančnej pomoci zo strany
Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií v súvislosti s vývozom tohto výrobku alebo týchto
výrobkov do krajín bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maďarsko, Poľsko a
Česká republika, ktoré využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto
podporovaných vývozov v danom roku. Kvóta však nemôže byť nižšia ako 925 ton.

5) Ak bude Slovenská republika v danom roku požívať výhody finančnej pomoci zo strany
Spoločenstva v rámci triangulárnych operácií v súvislosti s vývozom tohto výrobku do krajín
bývalého Sovietskeho zväzu alebo iných štátov, ako sú Maďarsko, Poľsko a Česká republika, ktoré
využívajú pomoc G-24, kvóta na tento výrobok bude znížená o objem takto podporovaných vývozov
v danom roku. Kvóta však nemôže byť nižšia ako 535 ton.

6) Ekvivalent čerstvých vaječných žĺtkov: 1 kg sušených žĺtkov = 2,12 kg čerstvých žĺtkov.

7) Ekvivalent čerstvých vajec: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg čerstvých vajec.

*) b. o. = bez obmedzenia

1) Nehľadiac na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), názvy výrobkov majú len
indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov
kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa
bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Bude sa revidovať v r. 1993.

3) Clo sa uplatňuje na produkt počas sezóny.

1) Okrem zvierat na koridu.
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2) Len na druh domácich ošípaných.

3) Nekonzervované alebo nekoncentrované, určené len na ľudskú spotrebu.

4) Okrem Requesónu, Ementálu, Gruyérov, syrov s modrou plesňou (blue cheese),
Parmigiano-Reggiana a Grana Padana.

5) Len obilie (pšenica) na chlieb.

6) Len olamovaný ovos.

7) Len ploché zrná.

8) Okrem tuku z kostí alebo zo zvyškov hydiny.

9) Len to, čo obsahuje mäso alebo požívateľné zvyšky z domácich ošípaných.

10) Len to, čo obsahuje bravčové mäso.

11) Len – mäsové údeniny z požívateľných zvyškov alebo z krvi domácich ošípaných, – akokoľvek
spracované alebo konzervované výrobky obsahujúce mäso alebo požívateľné zvyšky z domácich
ošípaných.

12) Okrem kvalitných vín vyrábaných v rozhodujúcich (určených) oblastiach.

1) 2-percentný nárast v r. 1993

2) 17-percentný nárast v r. 1993

1) 2-percentný nárast v r. 1993

2) 17-percentný nárast v r. 1993

1) Pre dovozy presahujúce tieto kvóty bude ES uplatňovať colné sadzby spôsobom stanoveným v
Dohode.

2) Pre dovozy presahujúce tieto stropy môže Spoločenstvo opätovne zaviesť colné sadzby spôsobom
stanoveným v Dohode.

3) Tieto množstvá sa zvýšia
– o 20 % nadobudnutím platnosti Dohody,
– o ďalších 20 % od 1. januára 1993,
– o ďalších 10 % od 1. júla 1993,
– o ďalších 30 % od 1. januára 1994.

4) Nové motorové karavany s obsahom valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3.

5) Ostatné nové vozidlá s piestovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým
alebo s polodieselovým motorom) s obsahom valcov nad 2 500 cm3, ale nepresahujúcim 3000
cm3.

6) Nové vozidlá s inými ako elektrickými motormi s obsahom valcov nepresahujúcim 3 000 cm3.

7) Od 1. júna 1993 do 31. decembra 1995 s tým, že podliehajú akýmkoľvek dodatočným úpravám,
budú platiť ustanovenia Rozhodnutí 1/93(C) a 1/93(S) Spoločného výboru, ktoré sú v súlade s
Dočasnou dohodou o obchode a o otázkach súvisiacich s obchodom uzavretou medzi
Spoločenstvom a ČSFR podpísanou 16. decembra 1991 v zmysle úprav Dodatkovými protokolmi
podpísanými medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou a medzi Spoločenstvom a Českou
republikou.

1) Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN) názvy výrobkov majú len
indikatívny charakter. Preferenčný režim v kontexte tejto prílohy sa bude určovať na základe kódov
kombinovanej nomenklatúry. Na výrobky, pri ktorých sa uvádza kód ex KN, preferenčný režim sa
bude určovať na základe použitia kódu KN spolu so zodpovedajúcim názvom výrobku.

2) Podmienky dovozov v rámci tejto položky KN sú upravené príslušnými ustanoveniami
Spoločenstva.

3) Neuplatňuje sa nijaká vyrovnávacia dávka (AGR).

4) Minimálne clo zostáva zachované: min. 2,2 ECU/100 kg netto.

5) Podlieha režimu minimálnych dovozných cien zahrnutému v tejto prílohe.
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