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II
(Nelegislatívne akty)

ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/813
z 12. októbra 2015
o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v rámci asociačného výboru EÚ – Čile, pokiaľ ide
o nahradenie dodatku II prílohy III k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho
členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení
s článkom 218 ods. 9,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Asociačný výbor EÚ – Čile (ďalej len „asociačný výbor“) môže v súlade s článkom 38 prílohy III k Dohode
o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na
strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), rozhodnúť o zmene ustanovení uvedenej prílohy.

(2)

Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu, zriadený článkom 81 dohody, sa 4. novembra 2014
dohodol odporučiť asociačnému výboru zmeny dodatku II prílohy III k dohode a stanovil zoznam opracovaní alebo
spracovaní, ktorých vykonanie sa vyžaduje v prípade nepôvodných materiálov na to, aby vyrobený výrobok mohol
získať status pôvodu (ďalej len „osobitné pravidlá pre výrobky“) s cieľom zosúladiť uvedený dodatok s posledným
znením harmonizovaného systému zatrieďovania tovaru (ďalej len „HS“).

(3)

HS sa aktualizuje každých päť rokov, naposledy v roku 2012. Keďže osobitné pravidlá pre výrobky v dohode sú
momentálne založené na zastaranej verzii HS, konkrétne HS z roku 2002, mali by sa aktualizovať podľa HS z roku
2012.

(4)

Osobitné pravidlá pre výrobky by sa pri výrobkoch, ktoré boli v HS 2012 preklasifikované, nemali meniť. Keď je
potrebné presunúť výrobky pod inú kapitolu alebo položku, osobitné pravidlá pre výrobky by sa mali presunúť
s týmito výrobkami, ak sú pravidlá v novej kapitole alebo položke odlišné od tých, ktoré sú ustanovené v starej
kapitole alebo položke.

(5)

Mali by sa zmeniť osobitné pravidlá pre výrobky vo vzťahu k viacerým výrobkom kapitoly 72 HS, aby zohľadnili
vývoj v technologickom postupe výroby v oceliarstve.

(6)

Z dôvodu jasnoti a berúc do úvahy počet zmien, ktoré je potrebné v dodatku II prílohy III k dohode vykonať,
uvedený dodatok by sa mal nahradiť v celom rozsahu.

(7)

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v asociačnom výbore, by mala byť založená na pripojenom návrhu
rozhodnutia,

(1)

Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v rámci asociačného výboru, pokiaľ ide o nahradenie dodatku II prílohy III
k dohode, ktorou sa stanovujú osobitné pravidlá pre výrobky, je založená na návrhu rozhodnutia asociačného výboru
pripojenom k tomuto rozhodnutiu.
2.
Menšie zmeny v návrhu rozhodnutia asociačného výboru môžu zástupcovia Únie v rámci asociačného výboru
schváliť bez ďalšieho rozhodnutia Rady.
Článok 2
Rozhodnutie asociačného výboru sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Luxemburgu 12. októbra 2015
Za Radu
predsedníčka
F. MOGHERINI
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NÁVRH
ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ – ČILE č. …
z …,
ktorým sa nahrádza dodatok II prílohy III k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom
a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej

ASOCIAČNÝ VÝBOR EÚ – ČILE,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou
republikou na strane druhej (1), a najmä na článok 38 prílohy III k uvedenej dohode,
keďže:
(1)

Do nomenklatúry, ktorá sa riadi Dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru
(ďalej len „harmonizovaný systém“), boli 1. januára 2007 a 1. januára 2012 zavedené zmeny.

(2)

Keďže zmenami harmonizovaného systému sa nemali meniť pravidlá pôvodu, nejde o podstatné zmeny Dohody
o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na
strane druhej (ďalej len „dohoda“).

(3)

S cieľom zohľadniť uvedené zmeny v dohode je potrebné zmeniť dodatok II prílohy III k dohode.

(4)

Vzhľadom na počet zmien, ktoré treba v dodatku II prílohy III vykonať, je potrebné nahradiť ju v celom rozsahu.

(5)

Pobvažuje sa za potrebné zmeniť pravidlá pôvodu v súvislosti s viacerými výrobkami kapitoly 72 harmonizovaného
systému s cieľom zohľadniť vývoj v technologickom postupe výroby v oceliarstve.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dodatok II prílohy III k dohode so zoznamom opracovaní alebo spracovaní, ktorých vykonanie sa vyžaduje v prípade
nepôvodných materiálov na to, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu, sa nahrádza textom uvedeným
v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 90 dní po dni vykonania posledného oznámenia strán o dokončení potrebných
vnútroštátnych právnych postupov.
V…
Za asociačný výbor EÚ – Čile
predseda

(1)

Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.
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PRÍLOHA

„Dodatok II
ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ, KTORÝCH VYKONANIE SA VYŽADUJE V PRÍPADE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV
NA TO, ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ STATUS PÔVODU

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 musia byť úplne
získané

Kapitola 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 1 a 2 úplne získané

Kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
vodné bezstavovce
kapitoly 3 úplne získané

ex kapitola 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
vajcia; prírodný med; jedlé pro- kapitoly 4 úplne získané
dukty živočíšneho pôvodu, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté;
okrem:

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, Výroba, pri ktorej:
jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko — všetky použité materiály kapitoly 4 sú
úplne získané,
a smotana, tiež zahustené alebo
obsahujúce pridaný cukor alebo — všetky použité ovocné šťavy (okrem ananáostatné sladidlá alebo ochutené
sovej, limetovej alebo grapefruitovej) položalebo obsahujúce pridané ovocie,
ky 2009 sú pôvodné a
orechy alebo kakao
— hodnota všetkých použitých materiálov
kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex kapitola 5

Produkty živočíšneho pôvodu, in- Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
de nešpecifikované ani nezahrnu- kapitoly 5 úplne získané
té; okrem:

ex 0502

Upravené svinské, kančie alebo Čistenie, dezinfekcia, triedenie a vyrovnávanie
diviačie štetiny a chlpy
štetín a chlpov

Kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; Výroba, pri ktorej:
—
cibule, korene a podobne; rezané
— všetky použité materiály kapitoly 6 sú
kvetiny a okrasné lístie
úplne získané a
— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Kapitola 7

Zelenina, jedlé rastliny, korene Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
a hľuzy
kapitoly 7 úplne získané

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citru- Výroba, pri ktorej:
—
sových plodov alebo melónov
— všetky použité orechy a ovocie sú úplne
získané a
— hodnota všetkých použitých materiálov
kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a koreniny; okrem: Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 9 úplne získané

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeí- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
novaná; kávové plevy a šupky;
náhradky kávy obsahujúce kávu
v akomkoľvek pomere

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 0910

Zmesi korenín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 10 úplne získané

ex kapitola 11 Mlynárske výrobky; slad; škroby; Výroba, pri ktorej sú všetky použité obilniny,
inulín; pšeničný lepok; okrem:
zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy položky
0714 alebo ovocie úplne získané
ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suše- Sušenie a mletie strukovín položky 0708
ných strukovín položky 0713

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
rôzne zrná, semená a plody; prie- kapitoly 12 úplne získané
myselné alebo liečivé rastliny;
slama a krmoviny

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, gu- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
moživice a olejoživice (napríklad materiálov položky 1301 neprevyšuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
balzamy)

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty;
agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané
z rastlinných produktov:
— Slizy a zahusťovadlá modifi- Výroba z nemodifikovaných slizov a zahusťovakované, získané z rastlinných diel
produktov
— Ostatné

L 127/5

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Rastlinné pletacie materiály; pro- Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
dukty rastlinného pôvodu inde kapitoly 14 úplne získané
nešpecifikované ani nezahrnuté

ex kapitola 15 Živočíšne alebo rastlinné tuky Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
a oleje a produkty ich štiepenia; okrem položky daného výrobku
upravené jedlé tuky; živočíšne
alebo rastlinné vosky; okrem:
1501

1502

1504

18.5.2017

Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky
0209 alebo 1503:
— Tuky z kostí alebo odpadu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položiek 0203, 0206 alebo 0207 alebo
kostí položky 0506

— Ostatné

Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových
drobov položky 0203 alebo 0206, alebo z mäsa
alebo jedlých hydinových drobov položky
0207

Tuk z hovädzích zvierat, oviec
alebo kôz, iný ako tuk položky
1503:
— Tuky z kostí alebo odpadu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položiek 0201, 0202, 0204 alebo
0206 alebo kostí položky 0506

— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 2 úplne získané

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb
alebo morských cicavcov, tiež
rafinované, ale chemicky nemodifikované:
— Tuhé frakcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 1504

— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitol 2 a 3 úplne získané

ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky
1505

1506

Ostatné živočíšne tuky a oleje
a ich frakcie, tiež rafinované, ale
chemicky nemodifikované:
— Tuhé frakcie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 1506

— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 2 úplne získané

18.5.2017
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Rastlinné oleje a ich frakcie:
— Sójový olej, arašidový olej, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
palmový olej, olej z kokoso- okrem položky daného výrobku
vých orechov (koprový olej),
olej z palmových jadier, babassový olej, tungový alebo
oiticikový olej, myrtový vosk
a japonský vosk, frakcie jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely,
iné ako na výrobu potravín na
ľudskú konzumáciu
— Tuhé frakcie okrem frakcií Výroba z iných materiálov položiek 1507 až
jojobového oleja
1515
— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné
materiály úplne získané

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky Výroba, pri ktorej:
—
a oleje a ich frakcie, čiastočne
alebo úplne hydrogenované, inte- — všetky materiály kapitoly 2 sú úplne získané
a
resterifikované, reesterifikované
alebo elaidinizované, tiež rafino- — všetky rastlinné materiály sú úplne získané.
vané, ale ďalej neupravené
Možno však použiť materiály položiek
1507, 1508, 1511 a 1513

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prí- Výroba, pri ktorej:
—
pravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo — všetky použité materiály kapitoly 2 a 4 sú
úplne získané a
frakcií rôznych tukov alebo olejov
tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky — všetky rastlinné materiály sú úplne získané.
alebo oleje alebo ich frakcie
Možno však použiť materiály položiek
položky 1516
1507, 1508, 1511 a 1513

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo kô- Výroba:
—
rovcov, mäkkýšov alebo ostatných
— zo zvierat kapitoly 1 a/alebo
vodných bezstavovcov
— pri ktorej sú všetky použité materiály
kapitoly 3 úplne získané

ex kapitola 17 Cukor a cukrovinky okrem:

ex 1701

L 127/7

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

Trstinový alebo repný cukor a che- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
micky čistá sacharóza, v pevnom materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny
stave, obsahujúce pridané ochucu- výrobku zo závodu
júce alebo farbiace látky
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Opis výrobku
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Ostatné cukry, vrátane chemicky
čistej laktózy, maltózy, glukózy
a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace
látky; umelý med, tiež zmiešaný
s prírodným medom; karamel:

— Chemicky čistá maltóza a fruk- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
tóza
vrátane ostatných materiálov položky 1702

— Ostatné cukry v pevnej forme, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
obsahujúce pridané ochucujú- materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny
ce alebo farbiace látky
výrobku zo závodu

— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
pôvodné

ex 1703

Melasy získané z extrakcie alebo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
rafinácie cukru, obsahujúce pri- materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny
dané ochucujúce alebo farbiace výrobku zo závodu
látky

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čoko- Výroba:
—
lády), neobsahujúce kakao
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

Kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

—

18.5.2017
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Opis výrobku
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice,
škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo
obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom
odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek
0401 až 0404, neobsahujúce
kakao alebo obsahujúce menej
ako 5 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
— Sladový výťažok

Výroba z obilnín kapitoly 10

— Ostatné

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

1902

Cestoviny, tiež varené alebo
plnené (mäsom alebo ostatnými
plnkami) alebo inak upravené,
také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky,
ravioly, canneloni; kuskus, tiež
pripravený:
— obsahujúce v hmotnosti 20 % Výroba, pri ktorej sú všetky použité obilniny
alebo menej mäsa, mäsových a deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov)
drobov, rýb, kôrovcov alebo úplne získané
mäkkýšov
— obsahujúce v hmotnosti viac Výroba, pri ktorej:
—
ako 20 % mäsa, mäsových
drobov, rýb, kôrovcov alebo — všetky použité obilniny a ich deriváty
(okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) sú
mäkkýšov
úplne získané a
— všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú
úplne získané

1903

Tapioka a jej náhradky pripravené Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, okrem zemiakového škrobu položky 1108
perličiek alebo v podobných formách
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Opis výrobku

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín
alebo obilných výrobkov (napríklad kukuričné vločky); obilniny
(iné ako kukuričné zrná) v zrnách
alebo vo forme vločiek alebo inak
spracované zrná (okrem múky,
krúpov a krupice), predvarené
alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky okrem
položky 1806,
— pri ktorej sú všetky použité obilniny a múka
(okrem tvrdej pšenice a kukurice Zea
indurata a ich derivátov) úplne získané a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

Chlieb, sladké pečivo, koláče, su- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
šienky a ostatné pekárske výrobky, okrem tých v kapitole 11
tiež obsahujúce kakao; hostie,
prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely,
oblátky na pečenie, ryžový papier
a podobné výrobky

ex kapitola 20 Prípravky zo zeleniny, ovocia, Výroba, pri ktorej sú všetko použité ovocie,
orechov alebo ostatných častí všetky orechy alebo všetka zelenina úplne
rastlín; okrem:
získané

ex 2001

Yamy, sladké zemiaky a podobné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % okrem položky daného výrobku
hmotnosti alebo viac škrobu, pripravené alebo konzervované v octe
alebo kyseline octovej

ex 2004 a ex Zemiaky vo forme múky, krupice Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
2005
alebo vločiek, pripravené alebo okrem položky daného výrobku
konzervované inak ako v octe
alebo kyseline octovej

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kôry a šupy a ostatné časti rastlín, materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny
konzervované cukrom (máčaním, výrobku zo závodu
glazovaním alebo kandizovaním)

2007

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, Výroba:
—
ovocné alebo orechové pyré
a ovocné alebo orechové pasty, — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
získané varením, tiež obsahujúce
pridaný cukor alebo ostatné sla- — pri ktorej hodnota všetkých použitých
didlá
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

18.5.2017
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

— Orechy neobsahujúce pridaný Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
cukor ani alkohol
pôvodných orechov a olejnatých semien položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 prevyšuje
60 % ceny výrobku zo závodu
— Arašidové maslo; zmesi na Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
báze obilnín; palmové jadrá; okrem položky daného výrobku
kukurica
— Ostatné okrem ovocia a ore- Výroba:
—
chov varených inak ako vo
vode alebo v pare, neobsahu- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
júce pridaný cukor, mrazené
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového
muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor
alebo ostatné sladidlá
— Citrusové šťavy

Výroba, pri ktorej:

—

— musia byť všetky použité citrusové plody
úplne získané,
— hodnota akýchkoľvek použitých materiálov
kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
— Ostatné

Výroba, pri ktorej:

—

— sú všetky použité materiály zaradené do
inej položky, než je položka výrobku a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 21 Rôzne jedlé prípravky okrem:

2101

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

Výťažky, esencie a koncentráty Výroba:
—
z kávy, čaju alebo maté a prípravky
na základe týchto výrobkov alebo — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
na základe kávy, čaju alebo maté;
čakanka pražená a ostatné pra- — pri ktorej je všetka použitá čakanka úplne
žené náhradky kávy, a výťažky,
získaná
esencie a koncentráty z nich
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Omáčky a prípravky na omáčky;
nakladacie a koreniace zmesi;
horčicová múka a krupica a pripravená horčica:

— Omáčky a prípravky na Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
omáčky; nakladacie a koreniace okrem položky daného výrobku. Horčicová
zmesi
múka alebo krupica alebo pripravená horčica sa
však môžu použiť

— Horčicová múka a krupica Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
a pripravená horčica

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
ne
okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005

2106

Potravinové prípravky inde nešpe- Výroba:
—
cifikované ani nezahrnuté
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 22 Nealkoholické a alkoholické ná- Výroba:
—
poje a ocot okrem:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej všetko použité hrozno alebo
materiály získané z hrozna je/sú úplne
získané

2202

18.5.2017

Vody, vrátane minerálnych vôd Výroba:
—
a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku,
alebo ochucujúce látky, a ostatné
nealkoholické nápoje, okrem — pri ktorej hodnota všetkých použitých
ovocných alebo zeleninových štiav
materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 %
položky 2009
ceny výrobku zo závodu a
— všetky použité ovocné šťavy sú pôvodné
(okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej)

18.5.2017
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s ob- Výroba:
—
jemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac; — z materiálov ktorejkoľvek položky okrem
položky 2207 alebo 2208 a
etylalkohol a ostatné destiláty,
denaturované, s akýmkoľvek alko- — pri ktorej všetko použité hrozno alebo
holometrickým titrom
materiály získané z hrozna je/sú úplne
získané, alebo, ak sú všetky ostatné použité
materiály už pôvodné, možno použiť arak
maximálne do úrovne 5 % objemu

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s ob- Výroba:
—
jemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol; — z materiálov ktorejkoľvek položky okrem
položky 2207 alebo 2208 a
destiláty, likéry a ostatné liehové
nápoje
— pri ktorej všetko použité hrozno alebo
materiály získané z hrozna je/sú úplne
získané, alebo, ak sú všetky ostatné použité
materiály už pôvodné, možno použiť arak
maximálne do úrovne 5 % objemu

ex kapitola 23 Zvyšky a odpad z potravinárskeho Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
priemyslu; pripravené krmivá pre okrem položky daného výrobku
zvieratá; okrem:

ex 2301

Veľrybí šrot; múčky, prášky a pe- Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
lety z rýb alebo kôrovcov, mäkký- kapitol 2 a 3 úplne získané
šov alebo ostatných vodných
bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu

ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice Výroba, pri ktorej je všetka použitá kukurica
(okrem koncentrovaných namáča- úplne získaná
cích roztokov), s obsahom proteínov počítaným na sušinu
presahujúcim 40 % hmotnosti

ex 2306

Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky Výroba, pri ktorej sú všetky použité olivy úplne
vznikajúce pri extrakcii olivového získané
oleja, obsahujúce viac ako 3 %
olivového oleja

2309

Prípravky druhov používaných Výroba, pri ktorej:
—
ako krmivo pre zvieratá
— všetky použité obilniny, cukor alebo melasy,
mäso alebo mlieko sú pôvodné a
— všetky použité materiály kapitoly 3 sú
úplne získané

ex kapitola 24 Tabak a vyrobené náhradky taba- Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
ku okrem:
kapitoly 24 úplne získané
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

2402

Cigary, cigary s odrezanými kon- Výroba, pri ktorej je aspoň 70 % hmotnosti
cami, cigarky a cigarety, z tabaku použitého nespracovaného tabaku alebo tabaalebo náhradiek tabaku
kového zvyšku položky 2401 pôvodných

ex 2403

Tabak na fajčenie

Výroba, pri ktorej je aspoň 70 % hmotnosti
použitého nespracovaného tabaku alebo tabakového zvyšku položky 2401 pôvodných

ex kapitola 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
vápno a cement okrem:
okrem položky daného výrobku

ex 2504

Prírodný kryštalický grafit, s obo- Obohatenie obsahu uhlíka, čistenie a mletie
hateným obsahom uhlíka, čistený surového kryštalického grafitu
a mletý

ex 2515

Mramor, len rozpílený alebo inak Rezanie mramoru pílením alebo iným spôsorozrezaný, na bloky alebo na bom (aj keď je už rozpílený), s hrúbkou
dosky pravouhlého (vrátane štvor- presahujúcou 25 cm
cového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

ex 2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec Rezanie kameňa pílením alebo iným spôsobom
a ostatné kamene na výtvarné (aj keď je už rozpílený), kameňa s hrúbkou
alebo stavebné účely, len rozpílené presahujúcou 25 cm
alebo inak rozrezané, na bloky
alebo dosky pravouhlého (vrátane
štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených nádobách, a oxidy
horčíka, tiež čisté, iné ako tavená
magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Prírodný
uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže
použiť

ex 2520

Sadry špeciálne pripravené pre Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
zubné lekárstvo
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2524

Prírodné azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

ex 2525

Sľudový prach

Mletie sľudy alebo sľudového odpadu

ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek
práškové

18.5.2017
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Opis výrobku

Rudy, trosky a popoly

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 27 Nerastné palivá, minerálne oleje Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
a produkty ich destilácie; bitúme- okrem položky daného výrobku
nové látky; minerálne vosky
okrem:

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad
hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou
vysokotepelných čiernouhoľných
dechtov, z ktorých viac ako 65 %
objemu destiluje pri teplote do
250 oC (vrátane zmesí petroléteru
a benzénu), na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
postupov špecifického spracovania (1)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2709

Surové oleje získané z bitúmeno- Štiepna destilácia bitúmenových materiálov
vých nerastov

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako
surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac
ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových materiálov,
ak sú tieto oleje základnými
zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

2711

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
postupov špecifického spracovania (2)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Ropné plyny a ostatné plynné Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
uhľovodíky
postupov špecifického spracovania (2)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

(1)
(2)

L 127/15

Špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘, pozri úvodnú poznámku 7.2.
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Opis výrobku

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový
gáč, ozokerit, montánny vosk,
rašelinový vosk, ostatné minerálne
vosky a podobné výrobky získané
syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež zafarbené

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
postupov špecifického spracovania (1)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2713

Ropný koks, ropný bitúmen Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
a ostatné zvyšky z ropných olejov postupov špecifického spracovania (2)
alebo z olejov získaných z bitúmealebo
nových materiálov
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2714

Prírodný bitúmén a prírodný as- Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
falt; bitúmenové alebo olejové postupov špecifického spracovania (2)
bridlice a dechtové piesky; asfaltity
alebo
a asfaltové horniny
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2715

Bitúmenové zmesi na základe
prírodného asfaltu, prírodného
bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly
z minerálneho dechtu (napríklad
bitúmenový tmel, spätné frakcie)

(1)
(2)

18.5.2017

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
postupov špecifického spracovania (2)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘, pozri úvodnú poznámku 7.2.
Špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex kapitola 28 Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny
drahých kovov, kovov vzácnych
zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 2805

‚Mischmetall‘ – zmesový kov

Výroba elektrolytickou alebo termickou úpravou, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2852

Zlúčeniny ortuti interných éterov Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo Hodnota všetkých použitých materiálov položnitrózoderiváty
ky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Zlúčeniny ortuti nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky
definované; ostatné heterocyklické
zlúčeniny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852, 2932, 2933 a 2934 však nesmie
presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Zlúčeniny ortuti chemických vý- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
robkov a prípravkov chemického materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
priemyslu alebo príbuzných prie- závodu
myselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí
prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Zlúčeniny ortuti diagnostických Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
alebo laboratórnych reagencií na materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
podložke, pripravených diagno- závodu
stických alebo laboratórnych reagencií, tiež na podložke, iných ako
položky 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Acyklické uhľovodíky na použitie Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
v energetike alebo na vykurovanie postupov špecifického spracovania (1)
alebo
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2902

Cykloalkány a cykloalkény (iné Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
ako azulény), benzén, toluén, xy- postupov špecifického spracovania (1)
lény, na použitie v energetike
alebo
alebo na vykurovanie
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
položky a etanolu
vrátane ostatných materiálov položky 2905.
Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén, sulfo, nitro
alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie presiahnuť 20 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2932

— Interné étery a ich halogén-, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
sulfo-, nitro- alebo nitrózode- Hodnota všetkých použitých materiálov položriváty
ky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Cyklické acetály a interné po- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
loacetály a ich halogén-, sulfo-,
nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

(1)

Špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s du- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
síkatým(-i) heteroatómom(-mami) Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie presiahnuť 20 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky.
chemicky definované; ostatné Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie preheterocyklické zlúčeniny
siahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 2939

Koncentráty z makovej slamy Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
obsahujúce najmenej 50 % hmot- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
nosti alkaloidov
závodu

ex kapitola 30 Farmaceutické výrobky; okrem:

3002

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Ľudská krv; zvieracia krv pripravená na terapeutické, profylaktické
alebo diagnostické účely; antiséra
a ostatné krvné zložky a imunologické výrobky, tiež modifikované
alebo získané biotechnologickými
procesmi; očkovacie látky (vakcíny), toxíny, kultúry mikroorganizmov
(okrem
kvasiniek)
a podobné výrobky:

— výrobky zložené z dvoch alebo viacerých zložiek navzájom
zmiešaných na terapeutické
alebo profylaktické účely alebo
nezmiešané výrobky na tieto
účely, ktoré sú v odmeraných
dávkach alebo vo formách
alebo baleniach na predaj
v malom

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 3002.
Materiály s tým istým opisom ako daný
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
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— — Ľudská krv

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 3002.
Materiály s tým istým opisom ako daný
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu

— — Zvieracia krv pripravená na Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
terapeutické alebo profylak- vrátane ostatných materiálov položky 3002.
Materiály s tým istým opisom ako daný
tické účely
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu

— — Krvné zložky iné ako anti- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
séra, hemoglobín, krvné vrátane ostatných materiálov položky 3002.
globulíny a sérové globulíny Materiály s tým istým opisom ako daný
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu

— — Hemoglobín, krvné globu- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 3002.
líny a sérové globulíny
Materiály s tým istým opisom ako daný
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu

— — Ostatné

18.5.2017

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 3002.
Materiály s tým istým opisom ako daný
výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo
závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

3003 a 3004 Lieky (okrem tovaru položiek
3002, 3005 alebo 3006):
— získané z amikacínu položky Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
2941
okrem položky daného výrobku. Materiály
položky 3003 alebo 3004 sa však môžu použiť
za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
— Ostatné

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku Materiály položky
3003 alebo 3004 sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3006

— Farmaceutický odpad uvedený Pôvod výrobku v jeho pôvodnom zatriedení
v poznámke 4 k) k tejto kapi- zostáva zachovaný
tole
— Sterilné prostriedky na zabránenie vzniku zrastov používané v chirurgii alebo
v zubnom lekárstve, tiež absorbovateľné:
— vyrobené z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých Výroba, pri ktorej hodnota všetmateriálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny kých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
výrobku zo závodu
závodu

— vyrobené z tkanín

Výroba z/zo (1):

—

— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie,
alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
— Pomôcky určené na použitie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
pri stómiách
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

(1)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Minerálne alebo chemické hnojivá Výroba:
obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku Materiály tej istej
draslík; ostatné hnojivá; výrobky
položky
sa však môžu použiť za predtejto kapitoly v tabletách alebo
pokladu že ich celková hodnota nepresapodobných formách alebo balehuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a
niach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, okrem:
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
— dusičnanu sodného
zo závodu
— kyánamidu vápenatého

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— síranu draselného
— síranu horečnato-draselného

ex kapitola 32 Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace
látky; náterové farby a laky; tmely;
atramenty; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery Výroba z trieslovinových výťažkov rastlinného Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprea ostatné deriváty
pôvodu
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

3205

Farebné laky; prípravky špecifiko- Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky,
vané poznámkou 3 k tejto kapi- okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály
tole na základe farebných lakov (1) položky 3205 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 33 Silice a rezinoidy; voňavkárske, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
kozmetické alebo toaletné prí- okrem položky daného výrobku. Materiály tej
pravky; okrem:
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

(1)

V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že tieto prípravky sú prípravky druhov používaných na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady
na výrobu farbiacich prípravkov za predpokladu, že nie sú zatriedené do inej položky v kapitole 32.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Silice (tiež deterpénované), vrátane
pevných a absolútnych; rezinoidy;
extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo
podobne, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov;
terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty
a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane materiálov odlišnej ‚skupiny‘ (1) v rámci
tejto položky. Materiály tej istej skupiny ako
daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich
celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé
vosky, pripravené vosky, leštiace
alebo čistiace prípravky, sviečky
a podobné výrobky, modelovacie
pasty, ‚zubné vosky‘ a zubné prípravky na báze sadry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3403

(1)
(2)

Mazacie prípravky obsahujúce me- Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac
nej ako 70 % hmotnosti ropných postupov špecifického spracovania (2)
olejov alebo olejov získaných z bialebo
túmenových nerastov
Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité
materiály zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku. Materiály tej istej položky
ako daný výrobok sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Za ‚skupinu‘ sa považuje ktorákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou.
Špecifické podmienky týkajúce sa ‚špecifického spracovania‘ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

L 127/24

Položka HS

3404

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Umelé vosky a pripravené vosky:
— na základe parafínu, ropných
voskov, voskov z bitúmenových nerastov, parafínových
gáčov alebo šupinových voskov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetokrem:
kých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
— hydrogenovaných olejov, ktoré majú cha- závodu
rakter voskov položky 1516,
— mastných kyselín chemicky nedefinovaných
alebo technických mastných alkoholov,
ktoré majú charakter voskov položky
3823, a
— materiálov položky 3404.
Tieto materiály sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 35 Bielkovinové látky; modifikované Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
škroby; gleje; enzýmy; okrem:
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

3505

ex 3507

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Dextríny a ostatné modifikované
škroby (napríklad predželatinované alebo esterifikované škroby);
gleje na základe škrobov alebo
dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov:
— Škrobové étery a estery

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevrátane ostatných materiálov položky 3505
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepreokrem položky 1108
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Pripravené enzýmy inde nešpecifi- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kované ani nezahrnuté
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
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Výbušniny; pyrotechnické vý- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
robky; zápalky; pyroforické zlia- okrem položky daného výrobku. Materiály tej
tiny; niektoré horľavé prípravky istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 37 Fotografický alebo kinematogra- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
fický tovar; okrem:
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

3701

Fotografické dosky a ploché filmy,
scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky
alebo textílií; ploché filmy na
okamžitú fotografiu, scitlivené,
neexponované, tiež v kazetách:

— Filmy na okamžitú farebnú Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
fotografiu, v kazetách
okrem položky 3701 alebo 3702. Materiály
položky 3702 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje
30 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky 3701 alebo 3702. Materiály
položiek 3701 a 3702 sa však môžu použiť za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetscitlivené, neexponované, z mate- okrem položky 3701 alebo 3702
kých použitých materiálov nepreriálu iného ako z papiera, lepenky
sahuje 40 % ceny výrobku zo
alebo textílií; filmy na okamžitú
závodu
fotografiu vo zvitkoch, scitlivené,
neexponované

3704

Fotografické dosky, filmy, papier, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprelepenka a textílie, exponované, ale okrem položiek 3701 až 3704
sahuje 40 % ceny výrobku zo
nevyvolané
závodu
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ex kapitola 38 Rôzne chemické výrobky; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 3801

18.5.2017

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Koloidný grafit v olejovej sus- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
penzii a semikoloidný grafit; materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
uhlíkaté pasty na elektródy
— Grafit vo forme pasty, ktorý je Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
zmesou viac ako 30 % hmot- materiálov položky 3403 nepresahuje 20 %
nosti grafitu s minerálnymi ceny výrobku zo závodu
olejmi

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3805

Destiláty sulfátového terpentínu, Čistenie destiláciou alebo rafináciou surových Výroba, pri ktorej hodnota všetčistené
destilátov sulfátového terpentínu
kých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3806

Estery živíc

ex 3807

Drevná smola (smola z drevného Destilácia drevného dechtu
dechtu)

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
herbicídy, prípravky proti klíčeniu materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
a regulátory rastu rastlín, dezin- závodu
fekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo baleniach
na predaj v malom alebo ako
prípravky alebo výrobky (napríklad sírne pásy, knôty a sviečky,
a mucholapky)

3809

Prípravky na úpravu povrchu ale- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
bo apretovanie, prípravky urý- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
chľujúce farbenie alebo ustálenie závodu
farbív a ostatné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá), používané v textilnom,
papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Rafinácia surového tallového oleja

Výroba zo živicových kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
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3810

Prípravky na morenie kovových Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
povrchov; tavidlá a ostatné po- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
mocné prípravky na spájkovanie závodu
na tvrdo alebo mäkko alebo
zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie zložené
z kovu a ostatných materiálov;
prípravky druhov používaných
ako výplň zváracích elektród alebo
tyčí alebo na ich oplášťovanie

3811

Antidetonačné prípravky (prípravky proti klepaniu motora),
oxidačné inhibítory, živicové inhibítory, prípravky na zlepšenie
viskozity, antikorózne prípravky
a ostatné pripravené aditíva do
minerálnych olejov (vrátane benzínov) alebo do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely
ako minerálne oleje:
— Pripravené aditíva do maza- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
cích olejov, obsahujúce ropné materiálov položky 3811 nepresahuje 50 %
oleje alebo oleje získané z bi- ceny výrobku zo závodu
túmenových nerastov
— Ostatné

L 127/27

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

3812

Pripravené urýchľovače vulkanizá- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
cie; zložené plastifikátory pre materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
kaučuk alebo plasty, inde nešpeci- závodu
fikované ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zložené
stabilizátory pre kaučuk alebo
plasty

3813

Prípravky a náplne do hasiacich Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
prístrojov; naplnené hasiace gra- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
náty
závodu

3814

Zložené organické rozpúšťadlá Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a riedidlá, inde nešpecifikované materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
ani nezahrnuté; prípravky na od- závodu
straňovanie náterov a lakov

3818

Chemické prvky dopované na Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
použitie v elektronike, v tvare materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
diskov, doštičiek alebo v po- závodu
dobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie
v elektronike

3819

Kvapaliny do hydraulických bŕzd Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a ostatné pripravené kvapaliny do materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
hydraulických prevodov, tiež ob- závodu
sahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov
získaných z bitúmenových nerastov
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3820

Prípravky proti zamŕzaniu a prí- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
pravky na odmrazovanie
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex 3821

Pripravené živné pôdy na rast Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
alebo udržiavanie mikroorganiz- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
mov (vrátane vírusov a podobných závodu
organizmov) alebo rastlinných,
ľudských alebo živočíšnych buniek

3822

Diagnostické alebo laboratórne Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
reagencie na podložke, pripravené materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
diagnostické alebo laboratórne závodu
reagencie, tiež na podložke, iné
ako položky 3002 alebo 3006;
certifikované referenčné materiály

3823

Technické
monokarboxylové
mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy:

— Technické monokarboxylové Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
mastné kyseliny; kyslé oleje okrem položky daného výrobku
z rafinácie

— Technické mastné alkoholy

18.5.2017

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
vrátane ostatných materiálov položky 3823
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
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Pripravené spojivá na odlievacie
formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického
priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí
prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

–

Nasledujúce z tejto polož- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
ky:
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
— — Pripravené spojivá na odlie- použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
vacie formy alebo jadrá na nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
základe prírodných živičných produktov

— — Kyseliny nafténové, ich vo
vode nerozpustné soli a ich
estery
— — Sorbitol, iný ako položky
2905
— — Ropné sulfónany, okrem
ropných sulfónanov alkalických kovov, amónia alebo
etanolamínov; tiofénované
sulfónované kyseliny olejov
získaných z bitúmenových
nerastov a ich soli
— — Iónomeniče
— — Getry (pohlcovače plynov)
pre vákuové trubice
— — Čpavkové vody a použitý
oxid vyrobený pri čistení
uhoľného plynu
— — Kyseliny sulfonafténové, ich
vo vode nerozpustné soli
a ich estery
— — Pribudlina a Dippelov olej
— — Zmesi solí s rozdielnymi
aniónmi
— — Kopírovacie pasty na základe želatíny, tiež na papierovej alebo textilnej podložke

— Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
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3826

Bionafta a jej zmesi, tiež obsahu- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
júce menej ako 70 % hmotnosti materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
ropných olejov alebo olejov získa- závodu
ných z bitúmenových nerastov

3901 až
3915

Plasty v primárnych formách,
odpady, úlomky a odrezky z plastov; okrem položiek ex 3907
a 3912, pre ktoré sa pravidlá
stanovujú ďalej:

— Adičné homopolymerizačné Výroba, pri ktorej:
produkty, pri ktorých jednoduchý monomér predstavuje — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,
viac ako 99 % hmotnosti z cela
kového obsahu polyméru
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (1)

ex 3907

3912

(1)

18.5.2017

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých Výroba, pri ktorej hodnota všetmateriálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny kých použitých materiálov neprevýrobku zo závodu1
sahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

— Kopolymér, vyrobený z polykarbonátu a akrylonitril–butadién–styrénového kopolyméru (ABS)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Materiály tej
istej položky ako daný výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (1)

— Polyester

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu, a/alebo výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

Celulóza a jej chemické deriváty, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
inde nešpecifikované ani neza- materiálov tej istej položky ako daný výrobok
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
hrnuté, v primárnych formách

V prípade výrobkov, ktoré sa skladajú z materiálov zatriedených do položiek 3901 až 3906 na jednej strane a do položiek 3907 až 3911 na druhej
strane, sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá vo výrobku prevažuje z hľadiska hmotnosti.

18.5.2017
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Polotovary a výrobky z plastov;
okrem položiek ex 3916, ex
3917, ex 3920 a ex 3921, pre
ktoré sa pravidlá stanovujú ďalej:
— Ploché výrobky, opracované Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
viac ako len povrchovo upra- materiálov kapitoly 39 nepresahuje 50 % ceny
vené alebo rozrezané do iných výrobku zo závodu
ako pravouhlých (vrátane
štvorcových) tvarov; ostatné
výrobky, opracované viac ako
len povrchovo upravené

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné:
— — Adičné
homopolymeri- Výroba, pri ktorej:
začné produkty, pri ktorých
jednoduchý
monomér — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,
predstavuje viac ako 99 %
a
hmotnosti z celkového obsahu polyméru
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (1)
— — Ostatné

ex 3916 a ex Profily a rúry
3917

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých Výroba, pri ktorej hodnota všetmateriálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny kých použitých materiálov neprevýrobku zo závodu1
sahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov tej istej položky ako
daný výrobok nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

ex 3920

— Ionomérne listy alebo filmy

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá
je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov,
hlavne zinku a sodíka

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Listy z regenerovanej celulózy, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
polyamidov alebo polyetylénu materiálov tej istej položky ako daný výrobok
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

(1)

V prípade výrobkov, ktoré sa skladajú z materiálov zatriedených do položiek 3901 až 3906 na jednej strane a do položiek 3907 až 3911 na druhej
strane, sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá vo výrobku prevažuje z hľadiska hmotnosti.
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ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových Výroba, pri ktorej hodnota všetfólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (1)
kých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

3922 až
3926

Výrobky z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 40 kaučuk a výrobky z neho; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
ex 4001

Laminované dosky
kaučuku na topánky

krepového Laminovanie listov prírodného kaučuku

4005

Zmiešané kaučuky, nevulkanizo- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vané, v primárnych formách alebo materiálov okrem prírodného kaučuku nepreplatniach, listoch alebo pásoch
sahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

4012

Protektorované alebo použité
pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne
plášťa
pneumatiky
a ochranné vložky do ráfika
pneumatiky, z kaučuku:
— Protektorované pneumatiky, Protektorovanie použitých pneumatík
plné obruče alebo komorové
obruče, z kaučuku

ex 4017

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položiek 4011 a 4012

Výrobky z tvrdeného kaučuku

Výroba z tvrdeného kaučuku

ex kapitola 41 Surové kože a kožky (iné ako Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
kožušiny) a usne; okrem:
okrem položky daného výrobku
ex 4102

Surové kožky z oviec alebo jah- Odstránenie vlny z ovčích alebo jahňacích
niat, bez vlny
kožiek, s vlnou

4104 až
4106

Činené alebo krustované kože Prečinenie činených usní
a kožky, bez vlny alebo odchlpené,
tiež štiepané, ale inak neupravené alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

107, 4112
a 41134

Usne ďalej upravené po činení Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
alebo krustovaní, vrátane perga- okrem položiek 4104 až 4113
menových usní, bez vlny alebo
odchlpené, tiež štiepané, iné ako
usne položky 4114

(1)

Za vysoko priehľadné sa pokladajú tie fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom (t. j. faktor
zákalu) je menšia ako 2 %.
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex 4114

Lakové usne a lakové laminované Výroba z materiálov položiek 4104 až 4107,
usne; metalizované usne
4112 alebo 4113, za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a reme- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
nárske výrobky; cestovné potreby, okrem položky daného výrobku
kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako
mesinský vlas)

ex kapitola 43 Kožušiny a umelé kožušiny; vý- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
robky z nich; okrem:
ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:
— Platne, kríže a podobné tvary Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín
— Ostatné

4303

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

Odevy, odevné doplnky a ostatné Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302
výrobky z kožušín

ex kapitola 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
uhlie; okrem:
okrem položky daného výrobku
ex 4403

Drevo hrubo opracované do štvor- Výroba zo surového dreva, tiež odkôrneného
cových tvarov
alebo zbaveného drevnej beli alebo iba hrubo
opracovaného

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané po- Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie
zdĺžne, krájané alebo lúpané, na koncoch
s hrúbkou presahujúcou 6 mm,
hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

ex 4408

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré Lúpanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo
boli získané lúpaním vrstveného spájanie na koncoch
dreva), listy na preglejky, s hrúbkou
nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne
spájané, a ostatné drevo, pozdĺžne
rezané, krájané alebo lúpané,
s
hrúbkou
nepresahujúcou
6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

ex 4409

Drevo profilované pozdĺž jednej
alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo
spájané na koncoch:
— Brúsené pieskom alebo spá- Brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch
jané na koncoch
— Obruby a lišty

L 127/33

Obruby alebo lišty
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex 4410 až ex Obruby a lišty vrátane profilova- Obruby alebo lišty
4413
ných soklových líšt a ostatných
profilovaných dosiek
ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny Výroba z dosiek nenarezaných na určitý roza podobné obaly, z dreva
mer

ex 4416

Sudy, kade, škopky, korytá Výroba zo štiepaných dúh (častí stien suda), po
a ostatné debnárske výrobky rozrezaní na dvoch hlavných plochách ďalej
a ich časti, z dreva
neopracovaných

ex 4418

— Výrobky stavebného stolárstva Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
a tesárstva z dreva
okrem položky daného výrobku. Pórovité
(voštinové) dosky a šindle sa však môžu použiť
— Obruby a lišty

ex 4421

18.5.2017

Obruby alebo lišty

Drievka na zápalky; drevené ko- Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem
líky alebo klinčeky do obuvi
ťahaného dreva položky 4409

ex kapitola 45 Korok a výrobky z korku; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
4503

Výrobky z prírodného korku

Výroba z korku položky 4501

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, esparta alebo Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
ostatných pletacích materiálov; okrem položky daného výrobku
košikársky tovar a práce z prútia

Kapitola 47

Vláknina z dreva alebo ostatných Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
vlákninových celulózových mate- okrem položky daného výrobku
riálov; zberový (odpad a výmet)
papier alebo lepenka

ex kapitola 48 Papier a lepenka; predmety z pa- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
pieroviny, papiera alebo lepenky; okrem položky daného výrobku
okrem:
ex 4811

Papier a lepenka, len linajkované Výroba z materiálov na výrobu papiera kapialebo štvorčekované
toly 47

4816

Uhľový papier, samokopírovací Výroba z materiálov na výrobu papiera kapipapier a ostatné kopírovacie alebo toly 47
pretlačovacie papiere (iné ako
papier položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice,
z papiera, tiež predkladané v škatuliach

4817

Obálky, zálepky, neilustrované po- Výroba:
—
štové karty a korešpondenčné
lístky, z papiera alebo lepenky; — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo — pri ktorej hodnota všetkých použitých
lepenky, obsahujúce potreby na
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
korešpondenciu
zo závodu

18.5.2017
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Opis výrobku

L 127/35

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex 4818

Toaletný papier

Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47

ex 4819

Škatule, debny, vrecia, vrecká Výroba:
—
a ostatné obaly, z papiera, lepenky,
buničitej vaty alebo pásov splste- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
ných buničinových vlákien
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 4820

Bloky listových papierov

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 4823

Ostatný papier, lepenka, buničitá Výroba z materiálov na výrobu papiera kapivata a pásy splstených buničino- toly 47
vých vlákien, narezané na určité
rozmery alebo do tvaru

ex kapitola 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
a ostatné výrobky polygrafického okrem položky daného výrobku
priemyslu; rukopisy, strojopisy
a plány; okrem:

4909

Tlačené alebo ilustrované poštové Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
karty alebo pohľadnice; tlačené okrem materiálov položky 4909 alebo 4911
karty s osobnými pozdravmi,
správami alebo oznámeniami, tiež
ilustrované, tiež s obálkami alebo
ozdobami

4910

Kalendáre akéhokoľvek druhu,
tlačené, vrátane kalendárov vo
forme blokov:
— Kalendáre, ‚večné‘ alebo s vy- Výroba:
—
meniteľnými blokmi, pripevnené na iný základ ako — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
z papiera alebo lepenky
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
— Ostatné

ex kapitola 50 Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem materiálov položky 4909 alebo 4911

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

L 127/36
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokó- Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu
nov nespôsobilých na zmotávanie,
priadzového odpadu a trhaného
materiálu), mykaný alebo česaný

5004 až ex
5006

Hodvábna priadza a priadza spra- Výroba z/zo (1):
dená z hodvábneho odpadu
— surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,
— ostatných prírodných vlákien, nemykaných,
nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:
— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 51 Vlna, jemné alebo hrubé chlpy Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
zvierat; priadza z vlásia a tkaniny okrem položky daného výrobku
z vlásia; okrem:

(1)

18.5.2017

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opis výrobku
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Priadza z vlny, z jemných alebo Výroba z/zo (1):
—
hrubých chlpov zvierat alebo
— surového hodvábu alebo hodvábneho odz vlásia
padu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,
— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

5111 až
5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo
hrubých chlpov zvierat alebo
z vlásia:
— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 52 Bavlna; okrem:

5204 až
5207

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

Bavlnená priadza a bavlnené nite Výroba z/zo (1):

—

— surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,
— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

(1)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Bavlnené tkaniny:

— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 53 Ostatné rastlinné textilné vlákna; Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
papierová priadza a tkaniny z pa- okrem položky daného výrobku
pierovej priadze; okrem:

5306 až
5308

Priadza z ostatných rastlinných Výroba z/zo (1):
—
textilných vlákien; papierová pria— surového hodvábu alebo hodvábneho oddza
padu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,
— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

(1)

18.5.2017

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Tkaniny z ostatných rastlinných
textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— jutovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

5401 až
5406

Priadza, monofil a nite z chemic- Výroba z/zo (1):
—
kých vlákien
— surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,
— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

(1)

L 127/39

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

5407 a 5408 Tkaniny z priadze z chemických
vlákien:

— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

5501 až
5507

Chemické strižné vlákna

5508 až
5511

Priadza a šijacia niť z chemických Výroba z/zo (1):
—
strižných vlákien
— surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak
upraveného na spriadanie,

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej
vlákniny

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

(1)

18.5.2017

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Tkaniny z chemických strižných
vlákien:
— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— papiera
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 56 Vata, plsť a netkané textílie; špe- Výroba z/zo (1):
ciálne priadze; motúzy, šnúry,
povrazy a laná a výrobky z nich; — kokosovej priadze,
okrem:
— prírodných vlákien,

—

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera
5602

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:
— Vpichovaná plsť

Výroba z/zo (1):
— prírodných vlákien,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Avšak možno použiť:
— polypropylénové vlákna položky 5402,
— polypropylénové vlákna položky 5503
alebo 5506, alebo
— kábel z polypropylénových vlákien položky
5501,
vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného
vlákna nižšou ako 9 decitexov, ak ich celková
hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

(1)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Položka HS

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

— Ostatné

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z/zo (1):

—

— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien vyrobených
z kazeínu, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté
textíliou; textilná priadza a pásiky
a podobné tvary položky 5404
alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:
— Kaučukové nite a kordy, po- Výroba z kaučukových nití a kordov, nepokrykryté textíliou
tých textíliou
— Ostatné

Výroba z/zo1:

—

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

5605

Metalizovaná priadza, tiež opra- Výroba z/zo (1):
—
dená, s určením ako textilná
priadza, alebo pásik alebo po- — prírodných vlákien,
dobné tvary položky 5404 alebo — chemických strižných vlákien, nemykaných
5405, kombinované s kovom vo
ani nečesaných ani inak neupravených na
forme nite, pásika alebo prášku
spriadanie,
alebo pokrytá kovom
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

5606

Opradená priadza, pásiky a po- Výroba z/zo1:
—
dobné tvary položky 5404 alebo
5405, opradené (iné ako výrobky — prírodných vlákien,
položky 5605 a iné ako opradená — chemických strižných vlákien, nemykaných
priadza z vlásia); ženilková priaani nečesaných ani inak neupravených na
dza (vrátane povločkovanej ženilspriadanie,
kovej priadze); slučková priadza
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

(1)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.

18.5.2017

Položka HS

Kapitola 57

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

L 127/43

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

— Z vpichovanej plsti

Výroba z/zo (1):
— prírodných vlákien,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Avšak možno použiť:
— polypropylénové vlákna položky 5402,
— polypropylénové vlákna položky 5503
alebo 5506, alebo
— kábel z polypropylénových vlákien položky
5501,
vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného
vlákna nižšou ako 9 decitexov, ak ich celková
hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad

— Z ostatnej plsti

Výroba z/zo (1):

—

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— kokosovej priadze alebo jutovej priadze,
— priadze zo syntetických alebo umelých
vlákien,
— prírodných vlákien, alebo
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie
Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad

(1)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex kapitola 58 Špeciálne tkaniny; všívané textílie;
čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:
— Obsahujúce kaučukové nite

Výroba z jednoduchej priadze (1)

— Ostatné

Výroba z/zo1:
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

5805

Ručne tkané tapisérie druhu go- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
belín, flanderský gobelín, Aubus- okrem položky daného výrobku
son, Beauvais a podobné, a ihlou
robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom), tiež celkom
dohotovené

5810

Výšivky v metráži, pásoch alebo Výroba:
—
ako motívy
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

5901

(1)

18.5.2017

Textílie potiahnuté lepidlom alebo Výroba z priadze
škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh
alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené
maliarske plátno; stužené plátno
a podobné stužené textílie druhov
používaných ako klobučnícke
podložky

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.

18.5.2017

Položka HS

5902

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Pneumatikové kordové textílie
z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov,
polyesterov alebo viskózových vlákien:
— Obsahujúce najviac 90 % Výroba z priadze
hmotnosti textilných materiálov
— Ostatné

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej
vlákniny

5903

Textílie impregnované, potiahnu- Výroba z priadze
té, pokryté alebo laminované
plastmi, iné ako textílie položky alebo
5902
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; Výroba z priadze (1)
podlahové krytiny pozostávajúce
z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež
rezané do tvaru

5905

Textilné tapety:
— Impregnované,
potiahnuté, Výroba z priadze
pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými
materiálmi
— Ostatné

Výroba z/zo (1):
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

(1)

L 127/45

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
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Opis výrobku

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:
— Pletené alebo háčkované textí- Výroba z/zo (1):
lie
— prírodných vlákien,

—

— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
— Ostatné textílie vyrobené Výroba z chemických materiálov
z priadze zo syntetických vlákien, obsahujúce viac ako
90 % hmotnosti textilných materiálov

5907

5908

— Ostatné

Výroba z priadze

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované
plátno na divadelnú scénu, textílie
na vytvorenie pozadia v štúdiách
alebo podobné textílie

Výroba z priadze
alebo
Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla,
česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej
tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo
závodu

Textilné knôty, tkané, splietané
alebo pletené, do lámp, varičov,
zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na
výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované
— Žiarové plynové pančušky, im- Výroba z dutej pleteniny na výrobu plynových
pančušiek
pregnované
— Ostatné

(1)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.

18.5.2017

Položka HS
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5911

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

L 127/47

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

— Leštiace disky alebo prstence Výroba z priadze alebo textilného odpadu
iné než z plsti položky 5911 alebo handier položky 6310

— Tkaniny druhov bežne používaných v papierenskom priemysle alebo na iné technické
účely, tiež splstené a tiež impregnované alebo potiahnuté,
duté alebo nekonečné s jednoduchou alebo násobnou osnovou a/alebo jednoduchým
alebo násobným útkom, alebo
ploché tkaniny s násobnou
osnovou a/alebo násobným
útkom položky 5911

Výroba z/zo (1):
—

kokosovej priadze,

—

týchto materiálov:

— — priadza z polytetrafluóretylénu (2),
— — priadza, násobná, z polyamidu, potiahnutá, impregnovaná alebo pokrytá fenolovými živicami,
— — priadza zo syntetických textilných vláken
aromatických polyamidov, získaná polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej,
— — monofil z polytetrafluóretylénu2,

— — priadza zo syntetických textilných vlákien z poly(p-fenylén tereftalamidu),
— — priadza zo sklenených vlákien, potiahnutá fenolovou živicou a opradená akrylovou priadzou (2),
— — kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej,
— — prírodných vlákien,
— — chemických strižných vlákien, nemykaných ani nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie, alebo
— — chemických materiálov alebo textilnej
vlákniny

— Ostatné

Výroba z/zo (1):

—

— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

(1)
(2)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín druhov používaných v papierenských strojoch.
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SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

Pletené alebo háčkované textílie

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z/zo1:

—

— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené
alebo háčkované:
— Získané zošitím alebo iným Výroba z priadze (1) (2)
spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo
háčkovanej tkaniny, ktorá bola
buď strihaná do tvaru alebo
priamo získaná v tvare
— Ostatné

Výroba z/zo1:

—

— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
ex kapitola 62 Odevy a odevné doplnky, neple- Výroba z priadze (1) (2)
tené alebo neháčkované; okrem:
ex 6202, ex
6204, ex
6206, ex
6209 a ex
6211

Dámske, dievčenské a dojčenské Výroba z priadze2
odevy a odevné doplnky pre
alebo
dojčatá, vyšívané
Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu,
že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu2

ex 6210 a ex Ohňovzdorná výbava z tkaniny Výroba z priadze (2)
6216
potiahnutej fóliou z pohliníkovaalebo
ného polyesteru
Výroba z nepotiahnutej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nepotiahnutej tkaniny
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu1
6213 a 6214 Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
— Vyšívané

Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (1) (2)
alebo
Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu,
že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu2

(1)
(2)

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
Pozri úvodnú poznámku 6.

18.5.2017

Položka HS

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

— Ostatné

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (1) (2)
alebo
Dohotovenie, po ktorom nasleduje potlač spolu
s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie), za
predpokladu, že hodnota použitého nepotlačeného tovaru položiek 6213 a 6214 nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu

6217

Ostatné
celkom
dohotovené
odevné doplnky; časti odevov
alebo odevných doplnkov, iné
ako výrobky položky 6212:
— Vyšívané

Výroba z priadze (2)
alebo
Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu,
že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu1

— Ohňovzdorná výbava z tkaniny Výroba z priadze1
potiahnutej fóliou z pohliníkoalebo
vaného polyesteru
Výroba z nepotiahnutej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nepotiahnutej tkaniny
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu1
— Medzipodšívky do golierov Výroba:
—
a manžiet, nastrihané
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
— Ostatné

Výroba z priadze (2)

ex kapitola 63 Ostatné celkom dohotovené tex- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
tilné výrobky; súpravy; obnosené okrem položky daného výrobku
odevy a opotrebované textilné
výrobky; handry; okrem:

(1)
(2)

L 127/49

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
Pozri úvodnú poznámku 6.
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6301 až
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SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

18.5.2017

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.;
ostatné interiérové textílie:
— Z plsti, z netkaných textílií

Výroba z/zo (1):

—

— prírodných vlákien, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
— Ostatné:
— — Vyšívané

Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (2) (3)
alebo
Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletenej
alebo háčkovanej), za predpokladu, že hodnota
použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu

— — Ostatné

6305

Výroba z nebielenej jednoduchej priadze23

Vrecia a vrecká, druhov používa- Výroba z/zo (1):
ných na balenie tovaru
— prírodných vlákien,

—

— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak nespracovaných na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

6306

Nepremokavé plachty, ochranné
a tieniace plachty; stany; plachty
na lode a člny, na dosky na
plachtenie na vode alebo na súši;
kempingový tovar:
— Z netkaných textílií

Výroba z/zo1 (2):

—

— prírodných vlákien, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
— Ostatné

6307

(1)
(2)
(3)

Výroba z nebielenej jednoduchej priadze12

Ostatné celkom dohotovené vý- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
robky, vrátane strihových šablón materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
Pozri úvodnú poznámku 6.
Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované výrobky, iné ako elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo
háčkovaných textílií (nastrihaných alebo pletených priamo do tvaru), pozri úvodnú poznámku 6.

18.5.2017
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Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

Súpravy pozostávajúce z tkaniny
a priadze, tiež s doplnkami, na
výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo
obrúskov, alebo podobné textilné
výrobky, v balení na predaj v malom

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo,
ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol
súčasťou súpravy. Do súpravy však možno
začleniť nepôvodné výrobky za predpokladu,
že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny
súpravy zo závodu

ex kapitola 64 Obuv, gamaše a podobné pred- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
mety; časti týchto predmetov; okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke alebo k ostatným komponentom podokrem:
rážky položky 6406
6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
spojených s podrážkami, inými okrem položky daného výrobku
ako vonkajšími podrážkami); vymeniteľné vložky do topánok,
pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné
návleky na nohy a podobné výrobky, a ich súčasti

ex kapitola 65 Pokrývky hlavy a ich časti; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, Výroba z priadze alebo textilných vlákien (1)
pletené alebo háčkované, alebo
celkom dohotovené z čipky, plsti
alebo ostatnej textílie, v metráži
(nie však v pásoch), tiež podšívané
alebo zdobené; sieťky na vlasy
z akéhokoľvek materiálu, tiež
podšívané alebo zdobené

6505

ex kapitola 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
palice, palice so sedadielkom, biče, okrem položky daného výrobku
jazdecké bičíky a ich časti; okrem:
6601

Dáždniky a slnečníky (vrátane Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vychádzkových palíc s dáždnikom, materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
záhradných dáždnikov a slneční- závodu
kov a podobných výrobkov)

Kapitola 67

Upravené perie a páperie a pred- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
mety vyrobené z peria alebo okrem položky daného výrobku
páperia; umelé kvetiny; predmety
z ľudských vlasov

ex kapitola 68 Predmety z kameňa, sadry, cemen- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
tu, azbestu, sľudy alebo po- okrem položky daného výrobku
dobných materiálov; okrem:
ex 6803

(1)

Výrobky z bridlice alebo aglome- Výroba z opracovanej bridlice
rovanej bridlice

Pozri úvodnú poznámku 6.
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

ex 6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
zmesí na základe azbestu alebo zo
zmesí na základe azbestu a uhličitanu horečnatého

ex 6814

Výrobky zo sľudy, vrátane aglo- Výroba zo spracovanej sľudy (vrátane aglomemerovanej alebo rekonštituovanej rovanej alebo rekonštituovanej sľudy)
sľudy, na podložke z papiera,
lepenky alebo ostatných materiálov

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 70 Sklo a sklenený tovar; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex 7003, ex
7004 a ex
7005

Sklo s nereflexnou vrstvou

Výroba z materiálov položky 7001

7006

Sklo položky 7003, 7004 alebo
7005, ohýbané, s opracovanými
hranami, ryté, vŕtané, smaltované
alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi:
— Podložky z tabuľového skla, Výroba z nepotiahnutých podložiek z tabuľopotiahnuté tenkým dielektric- vého skla položky 7006
kým filmom, polovodičovej
triedy podľa noriem SEMII (1)
— Ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

7007

Bezpečnostné sklo, pozostávajúce Výroba z materiálov položky 7001
z tvrdeného alebo vrstveného skla

7008

Izolačné jednotky z niekoľkých Výroba z materiálov položky 7001
sklenených tabúľ

7009

Sklenené zrkadlá, tiež zarámo- Výroba z materiálov položky 7001
vané, vrátane spätných zrkadielok

(1)

18.5.2017

SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).
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SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Demižóny, fľaše, banky, poháre,
tégliky, fioly, ampuly a ostatné
nádoby, zo skla, druhov používaných na prepravu alebo balenie
tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské
sklo, toaletné sklo, kancelárske
sklo, sklo na výzdobu miestností
alebo na podobné účely (iné ako
sklo položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

alebo
Rezanie a brúsenie skleneného tovaru, za
predpokladu, že celková hodnota použitého
nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo
Rezanie a brúsenie skleneného tovaru, za
predpokladu, že celková hodnota použitého
nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou)
ručne fúkaného skleneného tovaru, za predpokladu, že celková hodnota použitého ručne
fúkaného skleneného tovaru nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

ex 7019

L 127/53

Výrobky (iné ako priadza) zo Výroba z/zo:
—
sklenených vlákien
— nefarbenej predpriadze, prameňov, priadze
alebo striže, alebo
— sklenenej vlny

ex kapitola 71 Prírodné alebo umelo pestované Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
perly, drahokamy alebo polodra- okrem položky daného výrobku
hokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety
z nich; bižutéria; mince; okrem:

ex 7101

Prírodné alebo umelo pestované Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
perly, triedené a dočasne navle- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
čené na niť na uľahčenie prepravy závodu

ex 7102, ex
7103 a ex
7104

Opracované drahokamy alebo po- Výroba z neopracovaných drahokamov alebo
lodrahokamy (prírodné, umelé ale- polodrahokamov
bo rekonštituované)

L 127/54
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Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Drahé kovy:
— Netepané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky 7106, 7108 alebo 7110
alebo
Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo
7110
alebo
Legovanie drahých kovov položky 7106, 7108
alebo 7110 navzájom alebo so základnými
kovmi

— Polotovary alebo vo forme Výroba z netepaných drahých kovov
prachu
ex 7107, ex
7109 a ex
7111

Kovy plátované drahými kovmi, Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi,
polotovary
netepaných

7116

Predmety z prírodných alebo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
umelo pestovaných perál, draho- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
kamov alebo polodrahokamov závodu
(prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba z častí zo základných kovov, neplátovaných ani nepotiahnutých drahým kovmi, za
predpokladu, že hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 72 Železo a oceľ; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

7207

Polotovary zo železa alebo z ne- Výroba z materiálov položky 7201, 7202,
7203, 7204, 7205 alebo 7206
legovanej ocele

7208 až
7216

Ploché valcované výrobky, tyče Výroba z ingotov alebo ostatných základných
a prúty, uholníky, tvarovky a pro- tvarov alebo polotovarov položky 7206 alebo
fily zo železa alebo z nelegovanej 7207
ocele

7217

Drôty zo železa alebo nelegovanej Výroba z polotovarov položky 7207
ocele

7218 91 a

Polotovary z nehrdzavejúcej ocele Výroba z materiálov položky 7201, 7202,
7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 7218 10

7218 99
7219 až
7222

18.5.2017

Ploché valcované výrobky, tyče Výroba z ingotov alebo ostatných základných
a prúty, uholníky, tvarovky a pro- tvarov alebo polotovarov položky 7218
fily z nehrdzavejúcej ocele

18.5.2017
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Opis výrobku
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

7224 90

Polotovary z ostatnej legovanej Výroba z materiálov položky 7201, 7202,
ocele
7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 7224 10

7225 až
7228

Ploché valcované výrobky, tyče Výroba z ingotov alebo ostatných základných
a prúty; uholníky, tvarovky a pro- tvarov alebo polotovarov položky 7206, 7207,
fily z ostatnej legovanej ocele; duté 7218 alebo 7224
vrtné tyče a prúty na vrtáky
z legovanej alebo nelegovanej
ocele

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

ex kapitola 73 Predmety zo železa alebo z ocele; Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem:
okrem položky daného výrobku
ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7206

7302

Konštrukčný materiál železnič- Výroba z materiálov položky 7206
ných alebo električkových tratí,
zo železa alebo ocele: koľajnice,
prídržné koľajnice a ozubnice,
hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné
priecestné zariadenia, podvaly
(priečne podvaly), koľajnicové
spojky, koľajnicové stoličky a kliny
koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky,
klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na
kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

7304, 7305
a 7306

Rúry, rúrky a duté profily, zo Výroba z materiálov položky 7206, 7207,
železa (okrem liatiny) alebo 7218 alebo 7224
z ocele

ex 7307

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky
z nehrdzavejúcej ocele (ISO
č. X5CrNiMo 1712), pozostávajúce z viacerých častí

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie
závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých
výkovkov, za predpokladu, že celková hodnota
použitých hrubých výkovkov nepresahuje 35 %
ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných
stavieb položky 9406) a časti
konštrukcií (napríklad mosty, časti
mostov, stavidlá, veže, stožiare,
stĺpy, piliere, strechy a strešné
rámové konštrukcie, dvere a okná
a ich rámy, zárubne, prahy dverí,
okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele;
dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné
výrobky, pripravené na použitie
v konštrukciách, zo železa alebo
ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Zvárané
uholníky, tvarovky a profily položky 7301
však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov položky 7315 nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Zariadenia na prípravu stravy
a ohrievače tanierov:
— Na plynné palivo alebo na Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepreplyn a súčasne ostatné palivo okrem položky daného výrobku
vyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 74 Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7401

Medený kamienok (lech); cemen- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku
tová meď (zrážaná meď)

7402

Nerafinovaná meď; medené anódy Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
na elektrolytickú rafináciu
okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi,
neopracované (surové)
— Katódy a časti katód

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

— Zliatiny medi a rafinovaná Výroba z rafinovanej medi, neopracovanej
meď obsahujúca iné prvky
(surovej), alebo z medeného odpadu a medeného šrotu

7404

Medený odpad a medený šrot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

7405

Predzliatiny medi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 75 Nikel a predmety z neho; okrem: Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

—

18.5.2017
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Opis výrobku
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Niklový kamienok (lech), spekaný Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
oxid nikelnatý a ostatné medzi- okrem položky daného výrobku
produkty metalurgie niklu; surový
nikel; niklový odpad a niklový šrot

ex kapitola 76 Hliník a predmety z neho; okrem: Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7601

Surový hliník

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
alebo
Výroba termickou alebo elektrolytickou úpravou z nelegovaného hliníka alebo z hliníkového
odpadu a hliníkového šrotu

7602

Hliníkový odpad alebo hliníkový Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
šrot
okrem položky daného výrobku

ex 7616

Predmety z hliníka iné ako gáza, Výroba:
—
tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina,
pletivo, výstužné tkaniny a po- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku Gáza, tkaniny,
dobné materiály (vrátane nekonečmriežky (rošty), sieťovina, pletivo, výstužné
ných pásov) z hliníkového drôtu,
tkaniny
a podobné materiály (vrátane nea plechová mriežkovina z hliníka
konečných pásov) z hliníkového drôtu,
a plechová mriežkovina z hliníka sa však
môžu použiť; a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

Kapitola 77

Určená na prípadné budúce využitie v harmonizovanom systéme

ex kapitola 78 Olovo a predmety z neho; okrem: Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

—
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Neopracované (surové) olovo:

— Rafinované olovo

Výroba z olovených ingotov alebo spracovaného olova

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot
položky 7802 však nemožno použiť

Olovený odpad a šrot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 79 Zinok a predmety z neho; okrem: Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7901

Surový zinok

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot
položky 7902 však nemožno použiť

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 80 Cín a predmety z neho; okrem:

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

8001

Surový cín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot
položky 8002 však nemožno použiť

—

18.5.2017
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

8002 a 8007 Cínový odpad a šrot; ostatné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
predmety z cínu
okrem položky daného výrobku

Kapitola 81

Ostatné základné kovy; cermety;
predmety z nich:
— Ostatné základné kovy, opra- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov tej istej položky ako daný výrobok
cované; predmety z nich
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
— Ostatné

L 127/59

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex kapitola 82 Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
lyžice a vidličky, zo základného okrem položky daného výrobku
kovu; ich časti a súčasti zo
základného kovu; okrem:

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky
položiek 8202 až 8205, v súpra- okrem materiálov položiek 8202 až 8205.
vách na predaj v malom
Nástroje položiek 8202 až 8205 však možno
do súpravy začleniť za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

8207

Vymeniteľné nástroje na ručné Výroba:
—
náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
(napríklad na lisovanie, razenie,
dierovanie, rezanie vonkajších — pri ktorej hodnota všetkých použitých
a vnútorných závitov, vŕtanie,
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
vyvŕtavanie, preťahovanie, frézozo závodu
vanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane zápustiek
na ťahanie alebo pretláčanie kovov, a nástroje na vŕtanie skál
alebo zemnú sondáž

8208

Nože a rezacie čepele na stroje Výroba:
—
alebo mechanické zariadenia
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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ex 8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou
rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu však možno
použiť

8214

Ostatné nožiarske predmety (na- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
príklad strihače vlasov a srsti, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo
mäsiarske alebo kuchynské sekáče, základného kovu však možno použiť
kolískové nože na jemné alebo
hrubé krájanie, nože na papier);
súpravy a nástroje (pomôcky) na
manikúru alebo pedikúru (vrátane
pilníčkov na nechty)

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, nabe- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
račky, cukrárske lyžice, nože na okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo
ryby, nože na maslo, klieštiky na základného kovu však možno použiť
cukor a podobný kuchynský alebo
jedálenský tovar

ex kapitola 83 Rôzne predmety zo základného Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
kovu; okrem:
okrem položky daného výrobku

ex 8302

Ostatné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné pre budovy, a zariadenia na automatické
zatváranie dverí

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku. Ostatné
materiály položky 8302 sa však môžu použiť
za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 8306

Sošky a ostatné ozdobné pred- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Ostatné
mety, zo základných kovov
materiály položky 8306 sa však môžu použiť
za predpokladu, že ich celková hodnota
nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetprístroje a mechanické zariadenia;
kých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
ich časti a súčasti; okrem:
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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ex 8401

Jadrové palivové články

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

8402

Kotly na výrobu vodnej alebo Výroba:
ostatnej pary – parné kotly (iné
ako nízkotlakové kotly na ús- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
tredné kúrenie schopné dodávať
tak teplú vodu, ako aj paru); kotly — pri ktorej hodnota všetkých použitých
na ‚prehriatu‘ vodu
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8403 a ex
8404

Kotly na ústredné kúrenie iné ako Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprepoložky 8402 a pomocné stroje okrem položky 8403 a 8404
sahuje 40 % ceny výrobku zo
a zariadenia na kotly na ústredné
závodu
kúrenie

8406

Turbíny na vodnú a ostatnú paru Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

8407

Vratné alebo rotačné zážihové Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
piestové spaľovacie motory
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

8408

Vznetové piestové spaľovacie mo- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
tory (dieselové motory alebo mo- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
tory so žiarovou hlavou)
závodu

8409

Časti a súčasti vhodné na použitie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
výlučne alebo hlavne na motory materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
položky 8407 alebo 8408
závodu

8411

Prúdové motory, turbovrtuľové Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprepohony a ostatné plynové turbíny
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8412

Ostatné motory a pohony

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
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ex 8413

Objemové rotačné čerpadlá

Výroba:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8414

Priemyselné ventilátory, dúchadlá Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všeta podobné výrobky
kých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8415

Klimatizačné stroje a prístroje Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
skladajúce sa z ventilátorov so materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
vstavaným motorom a zo strojov závodu
a prístrojov na zmenu teploty
a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť
vlhkosť regulovaná oddelene

8418

Chladničky,
mraziace
boxy
a ostatné chladiace alebo mraziace
zariadenia,
elektrické
alebo
ostatné; tepelné čerpadlá, iné ako
klimatizačné stroje a prístroje
položky 8415:
— Kombinované chladiace a mra- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
ziace zariadenia vybavené sa- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
mostatnými
vonkajšími závodu
dverami, chladničky používané v domácnostiach, chladiace alebo mraziace vitríny,
pulty, výklady a podobné zariadenia, ostatné chladničky,
mrazničky a ostatné chladiace
alebo mraziace zariadenia
— Mrazničky a jednotky kompre- Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetsorového typu, ktorých konkých použitých materiálov nepredenzátory sú výmenníky tepla — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku,
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

18.5.2017

Položka HS

SK

Úradný vestník Európskej únie

Opis výrobku

L 127/63

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

— Nábytok upravený na vstava- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
nie mraziaceho alebo chladia- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
ceho zariadenia

— Ostatné časti chladničiek

ex 8419

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 35 % ceny výrobku zo
závodu

Stroje pre drevospracujúci prie- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetmysel a odvetvia spracúvajúce
kých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
buničinu, papier a lepenku
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov tej istej položky ako
daný výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

8420

Kalandre alebo ostatné valcovacie Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprestroje, iné ako stroje na valcovanie
kovov alebo skla a valce na tieto — hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
stroje
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov tej istej položky ako
daný výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

8423

Stroje a prístroje na váženie Výroba:
(okrem váh s citlivosťou 5 centigramov alebo lepšou), vrátane váh — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na — pri ktorej hodnota všetkých použitých
váhy všetkých druhov
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8425 až
8428

Zdvíhacie, manipulačné, naklada- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetcie alebo vykladacie stroje a zariakých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
denia
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
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Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu,
škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá, lopatové nakladače, ubíjadlá
a cestné valce, s vlastným pohonom:

— Cestné valce

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

8430

Ostatné stroje a zariadenia zrov- Výroba, pri ktorej:
návacie, planírovacie, škrabacie,
hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
stroje a zariadenia na ťažbu alebo
a
vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd;
baranidlá a vyťahovače pilót; sne- — v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
hové pluhy a snehové frézy
použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

ex 8431

Časti a súčasti vhodné na použitie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
výlučne alebo hlavne na cestné materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
valce
závodu

8439

Stroje a zariadenia na výrobu Výroba, pri ktorej:
vlákniny z vlákninových celulózových materiálov alebo na výrobu — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
alebo konečnú úpravu papiera
a
alebo lepenky
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov tej istej položky ako
daný výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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Ostatné stroje a zariadenia na Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetspracovanie papieroviny, papiera
kých použitých materiálov neprealebo lepenky, vrátane rezačiek — hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
všetkých druhov
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov tej istej položky ako
daný výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

ex 8443

Tlačiarne, pre kancelárske stroje Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
(napríklad pre stroje na automa- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
tické spracovanie údajov, stroje na závodu
spracovanie textu atď.)

8444 až
8447

Stroje týchto položiek na použitie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
v textilnom priemysle
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 8448

Pomocné strojové zariadenia na Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
stroje položky 8444 alebo 8445 materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

8452

Šijacie stroje okrem strojov na
väzbu a zošívanie kníh položky
8440; nábytok, podstavce a kryty
zvlášť upravené na šijacie stroje;
ihly do šijacích strojov:

— Šijacie stroje (iba s prešívacím Výroba, pri ktorej:
—
stehom) s hlavou s hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
bez motora alebo 17 kg s motorom
— hodnota všetkých nepôvodných materiálov
použitých pri zostavovaní hlavy (bez motora) nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov, a
— použité mechanizmy na napínanie šijacej
nite, háčkovanie a šitie kľukatým (cik-cak)
stehom sú pôvodné

— Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
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Obrábacie stroje a zariadenia a ich Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
časti, súčasti a príslušenstvo polo- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
žiek 8456 až 8466, okrem:
závodu

ex 8456 a ex — stroje na opracovávanie po- Výroba:
8466
mocou vodnej trysky
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
— časti, súčasti a príslušenstvo
položky daného výrobku, a
strojov na opracovávanie po— pri ktorej hodnota všetkých použitých
mocou vodnej trysky
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8469 až
8473

Kancelárske stroje (napríklad písa- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
cie stroje, počítacie stroje, stroje materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
na automatické spracovanie úda- závodu
jov, rozmnožovacie stroje, spínacie stroje) a ich časti, súčasti
a príslušenstvo

8480

Formovacie rámy pre zlievarne Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kovov; formovacie základne; mo- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
dely na formy; formy na kovy (iné závodu
ako ingotové kokily), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty

ex 8481

Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade,
vrátane redukčných ventilov a ventilov riadených termostatom:
— Ostatné zariadenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

Výroba:

8484

Tesnenia a podobné spojenia z ko- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vových fólií kombinovaných materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
s ostatným materiálom alebo závodu
s dvoma alebo viacerými vrstvami
z kovu; súbory alebo zostavy
tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach,
obálkach
alebo
v podobných obaloch; mechanické upchávky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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— Obrábacie stroje na opracova- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
nie akýchkoľvek materiálov materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
ich úberom pomocou lasera závodu
alebo pomocou ostatných svetelných alebo fotónových
zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov,
ionizujúceho žiarenia alebo
oblúkových výbojov v plazme
a ich časti, súčasti a príslušenstvo
— obrábacie stroje (vrátane lisov) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
používané na tvarovanie ko- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
vov ohýbaním, drážkovaním závodu
(plechu) a prekladaním, vyrovnávaním alebo rovnaním a rozkutím, a ich časti, súčasti
a príslušenstvo
— obrábacie stroje na opracova- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
nie kameňa, keramiky, betónu, materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
azbestového cementu alebo závodu
podobných nerastných materiálov alebo stroje na opracovanie skla za studena a ich
časti, súčasti a príslušenstvo
Obrábacie stroje (vrátane strojov Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
na pribíjanie klincov, spájanie materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
sponkami, glejenie alebo ostatné závodu
spájanie), na opracovanie dreva,
korku, kostí, tvrdeného kaučuku,
tvrdých plastov alebo podobných
tvrdých materiálov
— označovacie nástroje, ktoré Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
fungujú ako prístroj produku- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
júci šablóny, druhu používa- závodu
ného na výrobu masiek alebo
mriežok z fotorezistentne potiahnutých podkladov; ich časti, súčasti a príslušenstvo
— formy, vstrekovacieho alebo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kompresného typu
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
— zdvíhacie, manipulačné, nakla- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetdacie alebo vykladacie stroje
kých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
a zariadenia
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8431 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

8487

Časti a súčasti strojov a zariadení, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
neobsahujúce elektrické svorky, materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
izolácie, cievky, kontakty alebo závodu
ostatné elektrické prvky, v tejto
kapitole inde nešpecifikované ani
nezahrnuté
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ex kapitola 85 Elektrické stroje, prístroje a zaria- Výroba:
denia a ich časti a súčasti; prístroje
na záznam a reprodukciu zvuku, — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
prístroje na záznam a reprodukciu
televízneho obrazu a zvuku, a ča- — pri ktorej hodnota všetkých použitých
sti, súčasti a príslušenstvo takéhomateriálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
to tovaru; okrem:
zo závodu

8501

18.5.2017

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

Elektrické motory a generátory Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre(okrem generátorových agregátov)
— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8503 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

8502

Elektrické generátorové agregáty Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všeta rotačné meniče (konvertory)
kých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8501 alebo
8503 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo
závodu

ex 8504

Jednotky napájacích zdrojov pre Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
stroje na automatické spracovanie materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
údajov
závodu

ex 8509

Vysávače vrátane vysávačov na Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
suché a mokré vysávanie; leštičky materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
podláh
závodu

8517

Telefónne súpravy, vrátane telefó- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých Výroba, pri ktorej hodnota všetnov pre celulárnu sieť alebo pre materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo kých použitých materiálov nepreostatné bezdrôtové siete
sahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
závodu
Ostatné prístroje na prenos alebo Výroba, pri ktorej:
príjem hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
komunikáciu v bezdrôtovej sieti
a
[ako v lokálnej (LAN), tak aj
v rozsiahlej (WAN) sieti], iné ako — hodnota všetkých použitých nepôvodných
prístroje na prenos alebo príjem
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
položky 8443, 8525, 8527 alebo
použitých pôvodných materiálov
8528
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ex 8518

Mikrofóny a ich stojany; repro- Výroba, pri ktorej:
duktory, tiež vstavané; elektrické
nízkofrekvenčné zosilňovače; sú- — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
pravy elektrických zosilňovačov
a
zvuku
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

8519

Prístroje na záznam alebo repro- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetdukciu zvuku
kých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8521

Videofonické prístroje na záznam Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprealebo reprodukciu, tiež so zabu— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
dovaným videotunerom
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8522

Časti, súčasti a príslušenstvo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vhodné na použitie výlučne alebo materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
hlavne s prístrojmi položiek 8519 závodu
alebo 8521

8523

Disky, pásky, pevné energeticky
nezávislé pamäťové zariadenia,
‚smart karty‘ a ostatné médiá na
záznam zvuku alebo podobný
záznam, tiež nahraté, vrátane
matríc a galvanických odtlačkov
na výrobu diskov, okrem výrobkov kapitoly 37.

— Nenahraté disky, pásky, pevné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
energeticky nezávislé pamäťo- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
vé zariadenia a ostatné médiá závodu
na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37;
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— nahraté disky, pásky, pevné Výroba, pri ktorej:
energeticky nezávislé pamäťové zariadenia a ostatné médiá — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
na záznam zvuku alebo poda
obný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8523 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

— matrice a galvanické odtlačky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
na výrobu diskov, okrem vý- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
robkov kapitoly 37;
závodu

— bezdotykové karty a ‚smart Výroba:
karty‘ s dvoma alebo viacerými
elektronickými integrovanými — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
obvodmi
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

— ‚smart karty‘ s jedných elektro- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetnickým integrovaným obvokých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
dom
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položiek 8541
a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo
závodu

8525

— vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie,
tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam
alebo reprodukciu zvuku;

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých Výroba, pri ktorej hodnota všetmateriálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo kých použitých materiálov neprezávodu
sahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
Výroba, pri ktorej:

— televízne kamery; digitálne — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
fotoaparáty a kamkordéry;
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov
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Rádiolokačné a rádiosondážne Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všetprístroje (radary), pomocné rádiokých použitých materiálov neprenavigačné prístroje a rádiové prís- — hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
troje na diaľkové ovládanie
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombi- Výroba, pri ktorej:
nované pod spoločným krytom
s prístrojom na záznam alebo — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
reprodukciu zvuku alebo s hodinaa
mi
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8528

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov;
televízne prijímače tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či
reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

— monitory a projektory, bez Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
zabudovaných televíznych pri- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
jímačov, druhov používaných závodu
výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471

— ostatné monitory a projektory, Výroba, pri ktorej:
bez zabudovaných televíznych
prijímačov; Televízne prijíma- — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
če, tiež so zabudovanými roza
hlasovými prijímačmi alebo
prístrojmi na záznam či repro- — hodnota všetkých použitých nepôvodných
dukciu zvuku alebo obrazu;
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
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Časti a súčasti vhodné výlučne
alebo hlavne na prístroje položiek
8525 až 8528:

— Vhodné výlučne alebo hlavne Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
na prístroje na záznam či materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
reprodukciu obrazu
závodu

— Vhodné výlučne alebo hlavne Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
na monitory a projektory, bez materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
zabudovaných televíznych pri- závodu
jímačov, druhov používaných
výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471

— Ostatné

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8535

Elektrické zariadenia na vypínanie, Výroba, pri ktorej:
spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
spájanie, pripájanie k alebo do
a
elektrického obvodu, na napätie
presahujúce 1000 V
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položky 8538 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

8536

Elektrické zariadenia na vypínanie,
spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich
spájanie, pripájanie k alebo do
elektrického obvodu, na napätie
nepresahujúce 1000 V; prípojky
na optické vlákna, zväzky alebo
káble z optických vlákien

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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— Elektrické zariadenia na vypí- Výroba, pri ktorej:
nanie, spínanie alebo na
ochranu elektrických obvodov, — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
alebo na ich spájanie, pripájaa
nie k alebo do elektrického
obvodu, na napätie nepresa- — v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
hujúce 1000 V
použitých materiálov položky 8538 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

— prípojky na optické vlákna,
zväzky alebo káble z optických
vlákien

— — plastové

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

— — keramické

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

— — medené

Výroba:

—

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

8537

Rozvádzače, rozvodné panely, Výroba, pri ktorej:
ovládacie (dispečerské) stoly, pulty,
skrine a ostatné základne vyba- — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
vené dvoma alebo viacerými zaa
riadeniami položky 8535 alebo
8536, na elektrické riadenie alebo — v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
na rozvod elektriny, vrátane tých,
použitých materiálov položky 8538 neprektoré majú zabudované nástroje
sahuje 10 % ceny výrobku zo závodu
alebo prístroje kapitoly 90, a číslicovo riadené prístroje, iné ako
prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky 8517

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

ex 8541

Diódy, tranzistory a podobné po- Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetlovodičové zariadenia, okrem dokých použitých materiálov nepreštičiek ešte nerozrezaných na čipy — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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Elektronické integrované obvody
Monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položiek 8541
a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo
závodu

— multičipy, ktoré sú časťami Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
alebo súčasťami strojov alebo materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
prístrojov, v tejto kapitole inde závodu
nešpecifikované ani nezahrnuté
— ostatné

Výroba, pri ktorej:
— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položiek 8541
a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo
závodu

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
káblov), izolované (tiež s lakovým materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
povrchom alebo s anodickým závodu
okysličením) a ostatné izolované
elektrické vodiče, tiež s prípojkami;
káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných
vlákien, tiež spojené s elektrickými
vodičmi alebo s prípojkami

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
na elektrické batérie a ostatné závodu
výrobky zhotovené z grafitu alebo
z ostatného uhlíka, tiež spojené
s kovom, druhov používaných na
elektrické účely

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálu
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
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8547

Izolačné časti a súčasti na elek- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
trické stroje, prístroje alebo zaria- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
denia,
vyrobené
úplne závodu
z izolačných materiálov alebo len
s jednoduchými, do materiálu
vlisovanými drobnými kovovými
súčasťami (napríklad s objímkami
so závitom), slúžiacimi výlučne na
pripevňovanie, iné ako izolátory
položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo
základného kovu, s vnútorným
izolačným materiálom

8548

— Odpad a zvyšky galvanických
článkov, batérií a elektrických
akumulátorov; nepoužiteľné
galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné
elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov
alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani
nezahrnuté
— Elektronické mikrozostavy

L 127/75

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
použitých materiálov položiek 8541
a 8542 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo
závodu

— ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 86 Železničné alebo električkové lo- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
komotívy, koľajové vozidlá a ich materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
časti a súčasti; zvrškový upevňo- závodu
vací materiál železničných alebo
električkových tratí a jeho časti
a súčasti; mechanické (vrátane
elektromechanických) dopravné
signalizačné zariadenia všetkých
druhov; okrem:

8608

Koľajový zvrškový upevňovací Výroba:
materiál a nepojazdné zariadenia;
mechanické (tiež elektromecha- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
nické) zariadenia signalizačné,
bezpečnostné alebo na riadenie — pri ktorej hodnota všetkých použitých
železničnej, električkovej, cestnej
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
a riečnej dopravy, na parkovacie,
zo závodu
prístavné alebo letiskové zariadenia; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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ex kapitola 87 Vozidlá, iné ako železničné alebo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
električkové koľajové vozidlá, materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
a ich časti a súčasti a príslušenstvo; závodu
okrem:

8709

Vozíky s vlastným pohonom, bez Výroba:
zdvíhacieho alebo manipulačného
zariadenia, typov používaných — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
v továrňach, skladoch, prístavoch
alebo na letiskách na prepravu — pri ktorej hodnota všetkých použitých
nákladu na krátke vzdialenosti;
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
malé ťahače typov používaných
zo závodu
na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

8710

Tanky a ostatné obrnené bojové Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepremotorové vozidlá, tiež vybavené
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
zbraňami, a ich časti a súčasti
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež
s prívesným vozíkom; prívesné
vozíky:

— S vratným piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov:
— — nepresahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 20 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

— — presahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 25 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov
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Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

ex 8712

Bicykle bez guľkových ložísk

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetokrem materiálov položky 8714
kých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

8715

Detské kočíky a ich časti a súčasti Výroba:

8716

Prívesy a návesy; ostatné vozidlá Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetbez mechanického pohonu; ich
kých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
časti a súčasti
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kapitola 88 Lietadlá, kozmické lode a ich časti Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprea súčasti okrem:
okrem položky daného výrobku
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 8804

Rotujúce padáky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetvrátane ostatných materiálov položky 8804
kých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

8805

Letecké katapulty; palubné lapače Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetalebo podobné prístroje a zariade- okrem položky daného výrobku
kých použitých materiálov neprenia; pozemné prístroje na letecký
sahuje 30 % ceny výrobku zo
výcvik; ich časti a súčasti
závodu
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Lode, člny a plávajúce konštrukcie Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetokrem položky daného výrobku. Trupy polož- kých použitých materiálov nepreky 8906 však nemožno použiť
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 90 Nástroje a prístroje optické, foto- Výroba:
grafické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
alebo chirurgické; ich časti, súčasti
a príslušenstvo; okrem:
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9001

Optické vlákna a zväzky optických Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vlákien; káble optických vlákien, materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
iné ako káble položky 8544; listy závodu
a dosky z polarizačného materiálu; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a ostatné optické
články, z akéhokoľvek materiálu,
nezasadené, iné ako z opticky
neopracovaného skla

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
optické články, z akéhokoľvek ma- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
teriálu, zasadené, tvoriace časti, závodu
súčasti a príslušenstvo nástrojov
alebo prístrojov, iné ako z opticky
neopracovaného skla

9004

Okuliare, ochranné a podobné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
okuliare, korekčné alebo ostatné materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

ex 9005

Binokulárne ďalekohľady, mono- Výroba:
kulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku,
a rámy; okrem astronomických
šošovkových ďalekohľadov (re- — pri ktorej hodnota všetkých použitých
fraktorov) a ich podstavcov a rámateriálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
mov
zo závodu, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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Fotografické prístroje (okrem ki- Výroba:
nematografických); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku,
fotografické účely, iné ako elektricky zapaľované žiarovky na — pri ktorej hodnota všetkých použitých
bleskové svetlo
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu, a

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

— pri ktorej hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

9007

Kinematografické kamery a projek- Výroba:
tory, tiež so vstavanými prístrojmi
na záznam alebo reprodukciu — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku,
zvuku
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu, a

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu

— pri ktorej hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

9011

Združené optické mikroskopy, Výroba:
vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu ale- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku,
bo mikroprojekciu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu všetkých použitých pôvodných materiálov

ex 9014

Ostatné navigačné prístroje a za- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
riadenia
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

9015

Vymeriavacie (vrátane fotogram- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
metrických vymeriavacích zaria- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
dení),
hydrografické, závodu
oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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9016

Váhy s citlivosťou 5 cg alebo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
lepšou, tiež so závažiami
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

9017

Kresliace (rysovacie), označovacie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
(predkresľovacie) alebo matema- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
tické počítacie prístroje a nástroje závodu
(napríklad kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie
kotúče); ručné dĺžkové meradlá
(napríklad meracie tyče a meracie
pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole
inde nešpecifikované ani nezahrnuté

9018

Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje,
prístroje a zariadenia vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné
elektrolekárske prístroje a prístroje
na skúšanie zraku:
— Zubolekárske kreslá so zabu- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Výroba, pri ktorej hodnota všetdovanými zubolekárskymi za- vrátane ostatných materiálov položky 9018
kých použitých materiálov nepreriadeniami alebo pľuvadlami
sahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
— Ostatné

Výroba:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 25 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9019

Mechanoterapeutické zariadenia; Výroba:
masážne prístroje; prístroje na
testovanie psychologickej spôsobi- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
losti; prístroje na liečenie ozónom,
kyslíkom, aerosólom, prístroje na — pri ktorej hodnota všetkých použitých
umelé dýchanie alebo ostatné
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
liečebné dýchacie prístroje
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu

9020

Ostatné dýchacie prístroje a plyno- Výroba:
vé masky, okrem ochranných
masiek bez mechanických častí — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
a vymeniteľných filtrov
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo
závodu
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9024

Stroje a prístroje na skúšanie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľ- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
nosti, elasticity alebo ostatných závodu
mechanických vlastností materiálov (napríklad kovov, dreva, textilu, papiera, plastov)

9025

Hydrometre (hustomery) a po- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
dobné plávajúce prístroje, teplo- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
mery, pyrometre (žiaromery), závodu
barometre, vlhkomery a psychrometre, tiež so záznamovým zariadením
i
navzájom
kombinované

9026

Prístroje a nástroje na meranie Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
alebo na kontrolu prietokov, hla- materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
diny, tlaku alebo ostatných pre- závodu
menných charakteristík kvapalín
alebo plynov (napríklad prietokomery, hladinomery, manometre,
merače tepla), okrem prístrojov
a zariadení položky 9014, 9015,
9028 alebo 9032

9027

Prístroje, zariadenia a nástroje na Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
fyzikálne alebo na chemické roz- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
bory (napríklad polarimetre, re- závodu
fraktometre,
spektrometre,
analyzátory plynov alebo dymu);
nástroje, prístroje a zariadenia na
meranie alebo kontrolu viskozity,
pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobných
vlastností; nástroje, prístroje a zariadenia na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania
alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy

9028

Merače dodávky alebo produkcie
plynov, kvapalín alebo elektrickej
energie, vrátane ich kalibračných
meračov:
— Časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— Ostatné

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov
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9029

Otáčkomery, počítače výrobkov, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
taxametre, merače ubehnutej drá- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
hy, krokomery a podobné počíta- závodu
če;
indikátory
rýchlosti
a tachometre, iné ako zatriedené
do položky 9014 alebo 9015;
stroboskopy

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a ostatné nástroje, prístroje a za- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
riadenia na meranie alebo kontro- závodu
lu elektrických veličín, okrem
meračov položky 9028; nástroje,
prístroje a zariadenia na meranie
alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta,
gama, röntgenových lúčov, kozmického alebo ostatného ionizujúceho žiarenia

9031

Meracie alebo kontrolné nástroje, Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
prístroje, zariadenia a stroje, inde materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
nešpecifikované ani nezahrnuté závodu
v tejto kapitole; projektory na
kontrolu profilov

9032

Automatické regulačné alebo ria- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
diace prístroje a nástroje
závodu

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
(v tejto kapitole inde nešpecifiko- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
vané ani nezahrnuté) na stroje, závodu
nástroje alebo prístroje kapitoly 90

ex kapitola 91 Hodiny, hodinky a ich časti Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a súčasti; okrem:
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

9105

Ostatné hodiny

Výroba, pri ktorej:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov
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Hodinové strojčeky, úplné a zmon- Výroba, pri ktorej:
Výroba, pri ktorej hodnota všettované
kých použitých materiálov nepre— hodnota všetkých použitých materiálov sahuje 30 % ceny výrobku zo
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, závodu
a
— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

9110

Úplné hodinkové alebo hodinové Výroba, pri ktorej:
strojčeky, nezmontované alebo
čiastočne zmontované (súpravy); — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
neúplné hodinkové alebo hodinoa
vé strojčeky, zmontované; nedohotovené
hodinkové
alebo — v rámci uvedeného limitu hodnota všetkých
hodinové strojčeky
použitých materiálov položky 9114 nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu

9111

Puzdrá hodiniek a ich časti a súčas- Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetti
kých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9112

Puzdrá hodín a puzdrá podobné- Výroba:
Výroba, pri ktorej hodnota všetho typu na ostatné výrobky tejto
kých použitých materiálov nepre— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem sahuje 30 % ceny výrobku zo
kapitoly a ich časti a súčasti
položky daného výrobku, a
závodu
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9113

Hodinkové remienky, hodinkové
pásky, hodinkové náramky a ich
časti a súčasti:
— Zo základného kovu, tiež po- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
kovované zlatom alebo strie- materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
brom,
alebo
z
kovu závodu
plátovaného drahým kovom
— Ostatné

Kapitola 92

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

Hudobné nástroje; časti a súčasti Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a príslušenstvo týchto nástrojov materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo
závodu
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Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a príslušenstvo
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 94 Nábytok; posteľoviny, matrace, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, Výroba, pri ktorej hodnota všetmatracové podložky, vankúše okrem položky daného výrobku
kých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
a podobné vypchaté potreby; sviezávodu
tidlá a osvetľovacie zariadenia
inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné
znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky;
montované stavby; okrem:

ex 9401 a ex Nábytok zo základného kovu, Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
9403
obsahujúci nevypchávanú bavlne- okrem položky daného výrobku
nú tkaninu s hmotnosťou 300 g/
alebo
m2 alebo menej
Výroba z bavlnenej tkaniny už dohotovenej do
formy na použitie s materiálmi položky 9401
alebo 9403, za predpokladu, že:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

— hodnota použitých tkanín nepresahuje
25 % ceny výrobku zo závodu, a
— všetky ostatné použité materiály sú pôvodné a sú zatriedené do inej položky než
do podpožky 9401 alebo 9403

9405

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
vrátane svetlometov a reflektorov materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
a ich časti a súčasti, inde nešpeci- závodu
fikované ani nezahrnuté; svetelné
reklamy, svetelné znaky a značky,
svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky, s pevným osvetľovacím zdrojom, a ich časti
a súčasti inde nešpecifikované ani
nezahrnuté

9406

Montované stavby

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

ex kapitola 95 Hračky, hry a športové potreby; Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem položky daného výrobku
okrem:

ex 9503

Ostatné hračky; zmenšené modely Výroba:
—
a podobné modely na hranie, tiež
mechanické; skladačky všetkých — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
druhov
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
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Golfové palice a ich časti

ex kapitola 96 Rôzne výrobky; okrem:
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Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Hrubotvarované bloky na výrobu hláv golfových palíc však
možno použiť
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
okrem položky daného výrobku

ex 9601 a ex Výrobky zo živočíšnych, z rastlin- Výroba z ‚opracovaných‘ rezbárskych materiáných alebo nerastných rezbár- lov tej istej položky ako daný výrobok
9602
skych materiálov
ex 9603

Metly, zmetáky, kefy, kefky, štetky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
a štetce (okrem prútených metiel materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
a podobných výrobkov a kief závodu
a štetcov vyrobených z chlpov
kún alebo veveričiek), ručné mechanické metly bez motora, maliarske vankúšiky a valčeky, stierky
a mopy

9605

Cestovné súpravy na osobnú to- Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo,
aletu, šitie alebo čistenie obuvi ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol
súčasťou súpravy. Do súpravy však možno
alebo odevov
začleniť nepôvodné výrobky za predpokladu,
že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny
súpravy zo závodu

9606

Gombíky, stláčacie gombíky a pa- Výroba:
—
tentné gombíky, formy na gombíky a ostatné časti týchto — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
výrobkov; gombíkové polotovary
— pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

9608

Guľôčkové perá; popisovače,
značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom a ostatnými pórovitými hrotmi; plniace perá,
rysovacie perá a ostatné perá;
rydlá na rozmnožovače; patentné
ceruzky; násadky na perá, rúčky
na ceruzky a podobné výrobky;
časti (vrátane ochranných uzáverov a príchytiek) týchto výrobkov,
iné ako výrobky položky 9609

9612

Pásky do písacích strojov alebo Výroba:
—
podobné pásky, napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripra- — z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem
položky daného výrobku, a
vené na zanechanie odtlačkov, tiež
na cievkach alebo v kazetách; — pri ktorej hodnota všetkých použitých
pečiatkovacie vankúšiky, tiež namateriálov nepresahuje 50 % ceny výrobku
pustené, tiež v škatuľkách
zo závodu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
okrem položky daného výrobku. Hroty alebo
špičky tej istej položky ako výrobok však
možno použiť.
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ex 9613

Zapaľovače s piezoelektrickým za- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
paľovaním
materiálov položky 9613 nepresahuje 30 %
ceny výrobku zo závodu

ex 9614

Fajky a fajkové hlavy

9619

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti
a podobné výrobky, z akéhokoľvek
materiálu:
— vyrobené z plastov

Výroba z hrubotvarovaných blokov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov neprevyšuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

— vyrobené z papieroviny alebo Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
papiera
okrem položky daného výrobku
— z vaty

Výroba z/zo:
— kokosovej priadze,
— prírodných vlákien,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
— materiálov na výrobu papiera

Krátke a dlhé nohavičky; dojčenské odevy a odevné doplnky,
pletené alebo háčkované; odevy,
celkom dohotovené z pletených
alebo háčkovaných textílií položky
5903, 5906 alebo 5907:
— Získané zošitím alebo iným Výroba z priadze
spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo
háčkovanej tkaniny, ktorá bola
buď strihaná do tvaru alebo
priamo získaná v tvare
— Ostatné

Výroba z/zo:
— prírodných vlákien,
— chemických strižných vlákien, nemykaných
ani nečesaných ani inak neupravených na
spriadanie, alebo
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

Dámske alebo dievčenské tielka Výroba z priadze
a ostatné spodné tričká, nohavičky
krátke a dlhé, negližé, kúpacie
plášte, župany a podobné výrobky
Dojčenské odevy a odevné
doplnky, nepletené ani neháčkované
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— Vyšívané

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status
pôvodu

Výroba z priadze
alebo
Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu,
že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

— Ostatné

Výroba z priadze

Dámske alebo dievčenské odevy Výroba z priadze
z látok položky 5903, 5906 alebo
5907, nepletené ani neháčkované
Ostatné celkom dohotovené vý- Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
robky vrátane strihových šablón materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu
Kapitola 97
“
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Umelecké diela, zberateľské pred- Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky,
mety a starožitnosti
okrem položky daného výrobku

