
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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