
 

PRÍLOHA 22-03 

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status 
pôvodu 

ČASŤ I 

ÚVODNÉ POZNÁMKY 

Poznámka 1 – Všeobecný úvod 

1.1. V tejto prílohe sa stanovujú pravidlá týkajúce sa všetkých výrobkov, avšak skutočnosť, že určitý výrobok je v nej 
zahrnutý, neznamená, že sa naň automaticky vzťahuje systém všeobecných colných preferencií (VSP). Zoznam 
výrobkov, na ktoré sa VSP vzťahuje, rozsah pôsobnosti preferencií v rámci VSP a vyňatia platné pre určité zvýhod
nené krajiny sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 978/2012 (na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra. 2023). 

1.2. V tejto prílohe sa stanovujú podmienky podľa článku 45, za ktorých sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom 
v dotknutej zvýhodnenej krajine. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti od výrobku: 

a) pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny podiel nepôvodných materiálov; 

b) v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestne označenie položky harmonizovaného systému alebo 
šesťmiestne označenie podpoložky harmonizovaného systému, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvor
miestneho označenia položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestneho označenia podpoložky, do ktorých 
sú zatriedené použité materiály; 

c) vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovanie; 

d) opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály. 

Poznámka 2 – Štruktúra zoznamu 

2.1. V stĺpcoch 1 a 2 sa opisuje získaný výrobok. V stĺpci 1 sa uvádza číslo kapitoly, štvormiestne číslo položky alebo 
prípadne šesťmiestne číslo podpoložky používané v harmonizovanom systéme. V stĺpci 2 sa uvádza opis tovaru 
používaný v uvedenom systéme pre danú položku alebo kapitolu. Pre každý záznam v stĺpcoch 1 a 2 sa v stĺpci 3 
uvádza jedno alebo viac pravidiel („operácie kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu“), pričom platí poznámka 2.4. 
Tieto operácie sa týkajú len nepôvodných materiálov. Ak sa v niektorých prípadoch pred záznamom v stĺpci 1 
uvádza „ex“, znamená to, že pravidlo v stĺpci 3 sa vzťahuje len na tú časť položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2. 

2.2. Ak sú v stĺpci 1 zoskupené viaceré čísla položiek alebo podpoložiek harmonizovaného systému alebo ak je uvedené 
číslo kapitoly, a opis výrobkov v stĺpci 2 je preto všeobecný, príslušné pravidlo v stĺpci 3 platí pre všetky výrobky, 
ktoré sú v harmonizovanom systéme zatriedené do položiek predmetnej kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek 
alebo podpoložiek zoskupených v stĺpci 1. 

2.3. Ak sa v zozname stanovujú pre rôzne výrobky v rámci jednej položky odlišné pravidlá, každá zarážka obsahuje opis 
tej časti položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné pravidlo v stĺpci 3. 

2.4. Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom „alebo“, vývozca si môže vybrať, ktoré pravidlo 
použije. 

2.5. Vo väčšine prípadov sa pravidlo(-á) stanovené v stĺpci 3 uplatňuje(-ú) na všetky zvýhodnené krajiny uvedené v prílohe 
II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012. Pri niektorých výrobkoch s pôvodom vo zvýhodnených krajinách podľa osobit
ného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny uvedené v zozname v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 (ďalej 
len „najmenej rozvinuté zvýhodnené krajiny“) sa však uplatňuje menej prísne pravidlo. V takých prípadoch je stĺpec 
3 rozdelený na dve časti – časť a) a časť b) – pričom v časti a) sa uvádza pravidlo, ktoré sa uplatňuje na najmenej 
rozvinuté zvýhodnené krajiny, a v časti b) sa uvádza pravidlo, ktoré sa uplatňuje na všetky ostatné zvýhodnené 
krajiny, ako aj na vývoz z Európskej únie do zvýhodnenej krajiny na účely bilaterálnej kumulácie.
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Poznámka 3 – Príklady uplatňovania pravidiel 

3.1. Článok 45 ods. 2 týkajúci sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu iných výrobkov, 
platí bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode 
v zvýhodnenej krajine alebo v Európskej únii. 

3.2. V súlade s článkom 47 musí opracovanie alebo spracovanie presahovať rámec operácií uvedených v zozname 
v predmetnom článku. V opačnom prípade tovar nespĺňa podmienky na udelenie preferenčného colného zaobchá
dzania, a to ani v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené ďalej. 

S výhradou ustanovenia v prvom pododseku pravidlá v zozname predstavujú minimálnu mieru požadovaného 
opracovania alebo spracovania, pričom vyššia miera opracovania alebo spracovania takisto zakladá status pôvodu; 
naopak, nižšia miera opracovania alebo spracovania status pôvodu zakladať nemôže. To znamená, že ak pravidlo 
stanovuje, že na určitom stupni výroby možno použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršom 
štádiu výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je. 

3.3. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky“, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky alebo ktorýchkoľvek položiek (a to aj materiály tej istej 
položky s rovnakým opisom ako daný výrobok), ale s výhradou akýchkoľvek konkrétnych obmedzení, ktoré sa 
môžu uvádzať v pravidle. 

Výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky...“ alebo „výroba z materiálov 
ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov tej istej položky ako výrobok“ však znamená, že možno použiť 
materiály ktorejkoľvek položky alebo ktorýchkoľvek položiek okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako je opis 
výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu. 

3.4. Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého môže byť výrobok vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že 
možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Použitie všetkých materiálov sa nevyžaduje. 

3.5. Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, toto pravidlo 
nebráni použiť aj iné materiály, ktoré kvôli svojim prirodzeným vlastnostiam túto podmienku nemôžu spĺňať. 

Poznámka 4 – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárskeho tovaru 

4.1. S poľnohospodárskymi výrobkami patriacimi do kapitol 6, 7, 8, 9, 10, 12 a do položky 2401, ktoré sa pestujú 
alebo žnú a zberajú na území zvýhodnenej krajiny, sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území danej 
krajiny, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných 
živých častí rastlín dovezených z inej krajiny. 

4.2. V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, hmotnosť cukru 
položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza alebo invertný 
cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných výrobkov zapracovaných do 
konečného výrobku, sa zohľadňuje pri výpočte takýchto obmedzení. 

Poznámka 5 – Terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami 

5.1. Termín „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vlákien než umelých alebo syntetických. Je 
obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu, vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, 
česané alebo inak spracované, ale nie spriadané. 

5.2. Termín „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné 
alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné 
vlákna položiek 5301 až 5305.
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5.3. Termíny „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sa v zozname používajú na opis 
materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo 
papierových vlákien alebo priadzí. 

5.4. Termín „chemické strižné vlákna“ sa používa v zozname na označenie káblov zo syntetických alebo umelých vlákien, 
strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507. 

Poznámka 6 – Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov 

6.1. Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa 
neuplatnia na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná hmotnosť 
nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri aj poznámky 
6.3 a 6.4). 

6.2. Tolerancia uvedená v poznámke 6.1 sa však môže uplatniť iba na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch 
alebo viacerých základných textilných materiálov. 

Základné textilné materiály sú: 

hodváb, 

vlna, 

hrubé chlpy zvierat, 

jemné chlpy zvierat, 

vlásie, 

bavlna, 

papierenské materiály a papier, 

ľan, 

pravé konope, 

juta a ostatné textilné lykové vlákna, 

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve, 

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, 

syntetické chemické vlákna, 

umelé chemické vlákna, 

vodivé vlákna, 

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu, 

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru, 

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu, 

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitridu, 

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu, 

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu, 

syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu, 

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),
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ostatné syntetické chemické strižné vlákna, 

umelé chemické strižné vlákna z viskózy, 

ostatné umelé chemické strižné vlákna, 

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

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

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

ostatné výrobky položky 5605, 

sklenené vlákna, 

kovové vlákna. 

Príklad: 

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 
je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu, môžu použiť 
za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze. 

Príklad: 

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vlákien 
položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Preto sa syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo vlnená 
tkanina, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo ich kombinácia môže použiť za predpokladu, že ich celková hmotnosť 
nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny. 

Príklad: 

Všívaná textília položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210, je 
zmiešaným výrobkom iba vtedy, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou tkaninou vyrobenou z priadzí zatrie
dených do dvoch samostatných položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami. 

Príklad: 

Ak bola daná všívaná textília vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, 
potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmiešaným 
výrobkom. 

6.3. V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi z polyéteru, tiež 
opradenú“, platí vo vzťahu k tejto priadzi tolerancia 20 %. 

6.4. V prípade výrobkov, ktoré obsahujú „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež 
potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo fareb
ného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu“, platí vo vzťahu k tomuto pásiku tolerancia 30 %. 

Poznámka 7 – Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch 

7.1. Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené 
v zozname v stĺpci 3 pre príslušný celkom dohotovený výrobok, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú 
zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.
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7.2. Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 7.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, možno voľne 
použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie. 

Príklad: 

Ak v zozname existuje pravidlo, podľa ktorého sa na konkrétny textilný výrobok (napr. nohavice) musí použiť 
priadza, nebráni to použiť kovové predmety ako napríklad gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 
50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie. 

7.3. Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63, sa musí 
zohľadniť pri výpočte hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov. 

Poznámka 8 – Vymedzenie špecifického spracovania a jednoduchých operácií vykonaných v súvislosti s určitými 
výrobkami kapitoly 27 

8.1. Na účely položiek ex 2707 a 2713 sa za „špecifické spracovanie“ považuje: 

a) vákuová destilácia; 

b) redestilácia s veľmi dokonalým frakčným procesom ( 1 ); 

c) krakovanie (štiepenie); 

d) reforming (úprava); 

e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami; 

f) proces zahŕňajúci všetky nasledovné operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo 
sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, 
aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom; 

g) polymerizácia; 

h) alkylácia; 

i) izomerizácia. 

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

a) vákuová destilácia; 

b) redestilácia s veľmi dokonalým frakčným procesom ( 2 ); 

c) krakovanie (štiepenie); 

d) reforming (úprava); 

e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami; 

f) proces zahŕňajúci všetky nasledovné operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo 
sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, 
aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom; 

g) polymerizácia; 

h) alkylácia; 

ij) izomerizácia. 

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

l) len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním;
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m) len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku 
väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii 
predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napríklad 
dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom najmä zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepokladá za 
špecifické spracovanie; 

n) len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86 pod 
podmienkou, že pri teplote 300 °C destiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát; 

o) len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie 
pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja; 

p) len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk, 
parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712 odolejovanie frakčnou kryš
talizáciou. 

8.3. Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, odvodňovanie, 
filtrovanie, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom 
síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobné operácie nemajú za následok získanie pôvodu. 

ČASŤ II 

ZOZNAM VÝROBKOV A OPERÁCIÍ OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA ZÍSKAVA 
STATUS PÔVODU 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 1 Živé zvieratá Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané. 

Kapitola 2 Mäso a jedlé mäsové droby Výroba, pri ktorej všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobkoch tejto 
kapitoly sú úplne získané. 

ex kapitola 3 Ryby a kôrovce, mäkkýše 
a ostatné vodné bezsta
vovce, okrem: 

Všetky ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce sú úplne 
získané. 

0304 Rybie filé a ostatné rybie 
mäso (tiež mleté), čerstvé, 
chladené alebo mrazené 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané. 

0305 Ryby sušené, solené alebo 
v slanom náleve; údené 
ryby, tiež varené pred 
údením alebo počas údenia; 
prášky, múčky a pelety 
z rýb, vhodné na ľudskú 
konzumáciu 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané. 

ex 0306 Kôrovce, tiež bez panciera, 
sušené, solené alebo 
v slanom náleve; kôrovce, 
v pancieroch, varené v pare 
alebo vo vode, tiež chladené, 
mrazené, sušené, solené 
alebo v slanom náleve; 
prášky, múčky a pelety 
z kôrovcov, vhodné na 
ľudskú konzumáciu 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 0307 Mäkkýše, tiež bez lastúr 
alebo ulít, sušené, solené 
alebo v slanom náleve; 
vodné bezstavovce iné ako 
kôrovce a mäkkýše, sušené, 
solené alebo v slanom 
náleve; prášky, múčky 
a pelety z vodných bezsta
vovcov iných ako kôrovcov, 
vhodné na ľudskú konzu
máciu 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané. 

Kapitola 4 Mlieko a mliečne výrobky; 
vtáčie vajcia; prírodný med; 
jedlé produkty živočíšneho 
pôvodu, inde nešpecifiko
vané ani nezahrnuté 

Výroba, pri ktorej: 

— sú všetky použité materiály kapitoly 4 úplne získané a 

— hmotnosť použitého cukru ( 1 ) nepresahuje 40 % hmotnosti koneč
ného výrobku 

ex kapitola 5 Produkty živočíšneho 
pôvodu, inde nešpecifiko
vané ani nezahrnuté, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

ex 0511 91 Nejedlé rybie ikry a mliečia Všetky ikry a mliečia sú úplne získané. 

Kapitola 6 Živé stromy a ostatné rast
liny; cibule, korene 
a podobne; rezané kvety 
a okrasné lístie 

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

Kapitola 7 Zelenina, jedlé rastliny, 
korene a hľuzy 

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

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

Výroba, pri ktorej: 

— všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo 
melónov kapitoly 8 sú úplne získané a 

— hmotnosť použitého cukru ( 1 ) nepresahuje 40 % hmotnosti koneč
ného výrobku. 

Kapitola 9 Káva, čaj, maté a koreniny 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; inulín; pšeničný 
lepok; okrem: 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitol 10 a 11, položiek 
0701 a 2303 a podpoložky 0710 10 úplne získané.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 1106 Múka, krupica a prášok zo 
suchých strukovín položky 
0713 

Sušenie a mletie strukovín položky 0708 

Kapitola 12 Olejnaté semená a olejnaté 
plody; rôzne zrná, semená 
a plody; priemyselné alebo 
liečivé rastliny; slama 
a krmoviny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

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

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť použi
tého cukru ( 1 ) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku. 

Kapitola 14 Rastlinné pletacie materiály; 
produkty rastlinného 
pôvodu inde nešpecifiko
vané ani nezahrnuté 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

ex kapitola 15 Živočíšne alebo rastlinné 
tuky a oleje a produkty ich 
štiepenia; upravené jedlé 
tuky; živočíšne alebo 
rastlinné vosky; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky 
daného výrobku 

1501 až 
1504 

Tuky z prasiat, hydiny, 
hovädzieho dobytka, oviec 
alebo kôz, rýb atď. 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného 
výrobku 

1505, 1506 
a 1520 

Tuk z ovčej vlny a tukové 
látky z neho získané (vrá
tane lanolínu). Ostatné živo 
číšne tuky a oleje a ich frak
cie, tiež rafinované, ale 
chemicky nemodifikované. 
Glycerol surový; glycerolové 
vody a glycerolové lúhy. 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

1509 a 1510 Olivový olej a jeho frakcie Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané. 

1516 a 1517 Živočíšne alebo rastlinné 
tuky a oleje a ich frakcie, 
čiastočne alebo úplne 
hydrogenované, interesterifi
kované, reesterifikované 
alebo elaidinizované, tiež 
rafinované, ale ďalej neupra
vené 

Margarín; jedlé zmesi alebo 
prípravky zo živočíšnych 
alebo rastlinných tukov 
alebo olejov alebo frakcií 
rôznych tukov alebo olejov 
uvedených v kapitole, iné 
ako jedlé tuky alebo oleje 
alebo ich frakcie položky 
1516 

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hmotnosť všetkých použitých materiálov kapitoly 
4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 16 Prípravky z mäsa, rýb alebo 
kôrovcov, mäkkýšov alebo 
ostatných vodných bezsta
vovcov 

Výroba: 

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem mäsa a jedlých mäsových 
drobov kapitoly 2 a materiálov kapitoly 16 získaných z mäsa 
a jedlých mäsových drobov kapitoly 2, a 

— pri ktorej sú všetky materiály kapitoly 3 a materiály kapitoly 16 
získané z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezsta
vovcov kapitoly 3 úplne získané. 

ex kapitola 17 Cukor a cukrovinky; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex 1702 Ostatné cukry, vrátane 
chemicky čistej laktózy 
a glukózy, v pevnej forme; 
cukrové sirupy, umelý med, 
tiež zmiešaný s prírodným 
medom; karamel 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov položiek 1101 až 
1108, 1701 a 1703 nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku. 

ex 1702 Chemicky čistá maltóza 
a fruktóza 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov 
položky 1702 

1704 Cukrovinky (vrátane bielej 
čokolády), neobsahujúce 
kakao 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej: 

— individuálna hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov kapitoly 4 
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov 
kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku. 

Kapitola 18 Kakao a a prípravky z kakaa Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej: 

— individuálna hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov kapitoly 4 
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov 
kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku. 

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

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej: 

— hmotnosť použitých materiálov kapitol 2, 3 a 16 nepresahuje 20 % 
hmotnosti konečného výrobku a 

— hmotnosť použitých materiálov položiek 1006 a 1101 až 1108 
nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

— individuálna hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov kapitoly 4 
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov 
kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku. 

ex kapitola 20 Prípravky zo zeleniny, 
ovocia, orechov alebo ostat
ných častí rastlín, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru ( 1 ) nepresahuje 40 % 
hmotnosti konečného výrobku. 

2002 a 2003 Rajčiaky, huby a hľuzovky, 
pripravené alebo konzervo
vané ina.k ako v octe alebo 
kyseline octovej 

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 a 8 úplne 
získané. 

ex kapitola 21 Rôzne jedlé prípravky; 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej: 

— individuálna hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov kapitoly 4 
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov 
kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku. 

2103 Omáčky a prípravky na 
omáčky; nakladacie a kore
niace zmesi; horčicová 
múka a krupica a pripravená 
horčica: 

- Omáčky a prípravky na 
omáčky; nakladacie a kore
niace zmesi 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Horčicová múka alebo krupica alebo pripravená horčica sa 
však môžu použiť. 

- Horčicová múka a krupica 
a pripravená horčica 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

Kapitola 22 Nealkoholické a alkoholické 
nápoje a ocot 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku a položiek 2207 a 2208, pri ktorej: 

— sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10, 2009 61, 
2009 69 úplne získané a 

— individuálna hmotnosť cukru a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 
40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru a použitých materiálov kapi
toly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 23 Zvyšky a odpad z potravi
nárskeho priemyslu; pripra
vené krmivá pre zvieratá; 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex 2303 Zvyšky z výroby škrobu Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov kapitoly 10 nepre
sahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku. 

2309 Prípravky druhov používa
ných ako krmivo pre zvie
ratá 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej: 

— sú všetky použité materiály kapitol 2 a 3 úplne získané a 

— hmotnosť použitých materiálov kapitol 10 a 11 a položiek 2302 
a 2303 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a 

— individuálna hmotnosť cukru ( 1 ) a použitých materiálov kapitoly 4 
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a 

— celková kombinovaná hmotnosť cukru a použitých materiálov kapi
toly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku. 

ex kapitola 24 Tabak a vyrobené náhradky 
tabaku; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť použi
tých materiálov kapitoly 24 nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použi
tých materiálov kapitoly 24. 

2401 Nespracovaný tabak; taba
kový zvyšok 

Všetok nespracovaný tabak a tabakový zvyšok kapitoly 24 je úplne 
získaný. 

2402 Cigary, cigary s odrezanými 
koncami, cigarky a cigarety, 
z tabaku alebo náhradiek 
tabaku 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku a položky 2403, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov 
položky 2401 nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti použitých mate
riálov kapitoly 2401. 

ex kapitola 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; 
sadra; vápno a cement; 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

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.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 26 Rudy, trosky a popoly Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex kapitola 27 Nerastné palivá, minerálne 
oleje a produkty ich destilá
cie; bitúmenové látky; mine
rálne vosky; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnosť 
aromatických zložiek preva 
žuje nad hmotnosťou nearo
matických zložiek, ktoré sú 
podobné minerálnym 
olejom získaným destiláciou 
vysokotepelných čiernou
hoľných dechtov, z ktorých 
viac ako 65 % objemu desti
luje pri teplote do 250 °C 
(vrátane zmesí petroléteru 
a benzénu), na použitie 
v energetike alebo na vyku
rovanie 

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spra
covania ( 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. 

2710 Ropné oleje a oleje získané 
z bitúmenových nerastov, 
iné ako surové; prípravky 
inde nešpecifikované alebo 
nezahrnuté, obsahujúce 
v hmotnosti 70 % alebo 
viac ropných olejov alebo 
olejov získaných z bitúme
nových nerastov, pričom sú 
tieto oleje základnými zlož
kami týchto prípravkov; 
odpadové oleje 

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spra
covania ( 3 ) 

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. 

2711 Ropné plyny a ostatné 
plynné uhľovodíky 

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spra
covania ( 3 ) 

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
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

2712 Vazelína; parafínový vosk, 
mikrokryštalický ropný 
vosk, parafínový gáč, ozoke
rit, montánny vosk, rašeli
nový vosk, ostatné mine
rálne vosky a podobné 
výrobky získané syntézou 
alebo ostatnými procesmi, 
tiež farbené 

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spra
covania ( 3 ) 

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 
a ostatné zvyšky z ropných 
olejov alebo z olejov získa
ných z bitúmenových neras
tov 

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spra
covania ( 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. 

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

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

ex 2811 Oxid sírový a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z oxidu siričitého 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z oxidu siričitého 

alebo 

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

ex 2840 Perboritan sodný a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z pentahydrátutetraboritanu 
sodného 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z pentahydrátutetraboritanu 
sodného 

alebo 

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

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/351



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

2843 Drahé kovy v koloidnom 
stave; anorganické alebo 
organické zlúčeniny drahých 
kovov, tiež chemicky defi
nované; amalgámy drahých 
kovov 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov 
položky 2843 

ex 2852 - Zlúčeniny ortuti interných 
éterov a ich halogén-, 
sulfo-, nitro- alebo nitró
zoderiváty 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položky 2909 však 
nesmie presiahnuť 20 % ceny 
výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položky 2909 však 
nesmie presiahnuť 20 % ceny 
výrobku zo závodu. 

alebo 

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

- Zlúčeniny ortuti nukleo
vých kyselín a ich soli, 
tiež chemicky definované; 
ostatné heterocyklické 
zlúčeniny 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

alebo 

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

ex kapitola 29 Organické chemikálie; 
okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

SK L 343/352 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 2905 Metalalkoholáty alkoholov 
tejto položky a etanolu; 
okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky vrátane ostatných mate
riálov položky 2905. Metalalkoho
láty tejto položky sa však môžu 
použiť za predpokladu, že ich 
celková hodnota nepresahuje 20 % 
ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky vrátane ostatných mate
riálov položky 2905. Metalalkoho
láty tejto položky sa však môžu 
použiť za predpokladu, že ich 
celková hodnota nepresahuje 20 % 
ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

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

2905 43; 

2905 44; 

2905 45 

Mannitol; D-glucitol (sorbi
tol); Glycerol 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

alebo 

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

2915 Nasýtené acyklické mono
karboxylové kyseliny a ich 
anhydridy, halogenidy, pero
xidy a peroxokyseliny; ich 
halogén, sulfo, nitro alebo 
nitrózoderiváty 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

alebo 

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

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/353



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 2932 - Interné étery a ich halo
gén-, sulfo-, nitro- alebo 
nitrózoderiváty 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položky 2909 však 
nesmie presiahnuť 20 % ceny 
výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položky 2909 však 
nesmie presiahnuť 20 % ceny 
výrobku zo závodu. 

alebo 

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

- Cyklické acetály a interné 
poloacetály a ich halogén-, 
sulfo-, nitro- alebo nitró
zoderiváty 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky 

alebo 

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

2933 Heterocyklické zlúčeniny len 
s dusíkatým(-i) heteroató
mom(-mami) 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položiek 2932 
a 2933 však nesmie presiahnuť 
20 % ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky. Hodnota všetkých použi
tých materiálov položiek 2932 
a 2933 však nesmie presiahnuť 
20 % ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

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

2934 Kyseliny nukleové a ich soli, 
tiež chemicky definované; 
ostatné heterocyklické zlúče
niny 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

alebo 

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

SK L 343/354 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 30 Farmaceutické výrobky Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. 

Kapitola 31 Hnojivá a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

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

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

ex kapitola 33 Silice a rezinoidy; voňav
kárske, kozmetické a toaletné 
prípravky; okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/355



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

3301 Silice (tiež deterpénované), 
vrátane pevných a absolút
nych; rezinoidy; extrahované 
olejoživice; koncentráty silíc 
v tukoch, v nevysychateľných 
olejoch, vo voskoch alebo 
podobné, získané napus
tením alebo maceráciou 
týchto výrobkov; terpenické 
vedľajšie produkty z deterpe
nácie silíc; vodné destiláty 
a vodné roztoky silíc 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, vrátane materiálov 
odlišnej „skupiny“ ( 4 ) v rámci tejto 
položky. Materiály tej istej skupiny 
ako daný výrobok sa však môžu 
použiť za predpokladu, že ich 
celková hodnota nepresahuje 20 % 
ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

ex kapitola 34 Mydlo, organické povrchovo 
aktívne látky, pracie 
prípravky, mazacie 
prípravky, umelé vosky, 
pripravené vosky, leštiace 
alebo čistiace prípravky, 
sviečky a podobné výrobky, 
modelovacie pasty, zubné 
vosky a zubné prípravky 
na základe sadry; 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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 3404 Umelé vosky a pripravené 
vosky: 

- - Na základe parafínu, 
ropných voskov, voskov 
získaných z bitúmeno
vých nerastov, parafíno
vých gáčov alebo šupi
nových voskov 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. 

Kapitola 35 Bielkovinové látky; modifi
kované škroby; gleje; 
enzýmy 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepre
sahuje 50 % ceny výrobku zo 
závodu.

SK L 343/356 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické 
výrobky; zápalky; pyrofo
rické zliatiny; niektoré 
horľavé prípravky 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závodu 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

Kapitola 37 Fotografický alebo kinema
tografický tovar 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

ex kapitola 38 Rôzne chemické výrobky; 
okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. 

alebo 

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

ex 3803 Rafinovaný tallový olej a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Rafinácia surového tallového oleja 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Rafinácia surového tallového oleja
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

alebo 

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

ex 3805 Destiláty sulfátového terpen
tínu, čistené 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Čistenie destiláciou alebo rafináciou 
surových destilátov sulfátového 
terpentínu 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Čistenie destiláciou alebo rafináciou 
surových destilátov sulfátového 
terpentínu 

alebo 

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

3806 30 Estery živíc a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba zo živicových kyselín 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba zo živicových kyselín 

alebo 

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

ex 3807 Drevná smola (smola z drev
ného dechtu) 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Destilácia drevného dechtu 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Destilácia drevného dechtu 

alebo 

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

3809 10 Prípravky na úpravu 
povrchu alebo apretovanie, 
prípravky urýchľujúce 
farbenie alebo ustálenie 
farbív a ostatné výrobky 
a prípravky (napríklad apre
túry a moridlá), používané 
v textilnom, papierenskom, 
kožiarskom a podobnom 
priemysle, inde nešpecifiko
vané ani nezahrnuté: Na 
základe škrobových látok 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých 
použitých materiálov nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

3823 Technické monokarboxy
lové mastné kyseliny; kyslé 
oleje z rafinácie; technické 
mastné alkoholy 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky vrátane ostatných mate
riálov položky 3823 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky vrátane ostatných mate
riálov položky 3823 

alebo 

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

3824 60 Sorbitol, iný ako 
podpoložky 2905 44 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
podpoložky, okrem podpoložky 
daného výrobku a okrem mate
riálov podpoložky 2905 44. Mate
riály tej istej podpoložky ako daný 
výrobok sa však môžu použiť, ak 
ich celková hodnota nepresahuje 
20 % ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
podpoložky, okrem podpoložky 
daného výrobku a okrem mate
riálov podpoložky 2905 44. Mate
riály tej istej podpoložky ako daný 
výrobok sa však môžu použiť, ak 
ich celková hodnota nepresahuje 
20 % ceny výrobku zo závodu. 

alebo 

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

ex kapitola 39 Plasty a výrobky z nich, 
okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku. 

alebo 

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

ex 3907 - Kopolymér, vyrobený 
z polykarbonátu a akrylo
nitril-butadién-styrénové
hokopolyméru (ABS) 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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. ( 5 ) 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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. ( 5 ) 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých 
použitých materiálov nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

- Polyester a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba z polykarbonátutetrabróm- 
(bisfenolu A) 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba z polykarbonátutetrabróm- 
(bisfenolu A) 

alebo 

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

ex 3920 Ionomérne listy alebo filmy a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

alebo 

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

ex 3921 Fólie z plastov, metalizo
vané 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z vysoko priehľadných 
polyesterových fólií s hrúbkou 
menšou ako 23 mikrónov ( 6 ) 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z vysoko priehľadných 
polyesterových fólií s hrúbkou 
menšou ako 23 mikrónov ( 6 ) 

alebo 

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

ex kapitola 40 Kaučuk a výrobky z neho; 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % 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:
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

- Protektorované pneuma
tiky; plné obruče alebo 
komorové obruče, 
z kaučuku 

Protektorovanie použitých pneumatík 

- Ostatné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 
4011 a 4012 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex kapitola 41 Surové kože a kožky (iné 
ako kožušiny) a usne; 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

4101 až 
4103 

Surové kože a kožky z hovä
dzích zvierat (vrátane byvo
lov) alebo koňovitých 
zvierat (čerstvé alebo solené, 
sušené, vápnené, piklované 
alebo inak konzervované, 
ale nevyčinené, nespraco
vané na pergamen ani inak 
neupravené), tiež odchlpené 
alebo štiepané; surové kožky 
z oviec alebo jahniat (čerstvé 
alebo solené, sušené, 
vápnené, piklované alebo 
inak konzervované, ale 
nevyčinené, nespracované 
na pergamen ani inak upra
vené), tiež odchlpené alebo 
štiepané, iné ako kožky 
vylúčené poznámkou 1 c) 
ku kapitole 41; ostatné 
surové kože a kožky (čer
stvé alebo solené, sušené, 
vápnené, piklované alebo 
inak konzervované, ale 
nevyčinené, nespracované 
na pergamen ani inak upra
vené), tiež odchlpené alebo 
štiepané, iné ako kože 
a kožky vylúčené 
poznámkou 1 b) alebo 1 c) 
ku kapitole 41 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. 

4104 až 
4106 

Činené alebo krustované 
kože a kožky, bez vlny 
alebo odchlpené, tiež štie
pané, ale inak neupravené 

Opätovné činenie vyčinených alebo predčinených koží a kožiek 
podpoložiek 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 alebo 
4106 91 

alebo 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

4107, 4112, 
4113 

Usne ďalej upravené po 
činení alebo krustovaní 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Materiály podpoložiek 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 
4106 32 a 4106 92 sa však môžu použiť iba ak sa vykoná opätovné 
činenie činených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave 

Kapitola 42 Výrobky z usne; sedlárske 
a remenárske výrobky; 
cestovné potreby, kabelky 
a podobné schránky; 
výrobky z čriev zvierat (iné 
ako mesinský vlas) 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex kapitola 43 Kožušiny a umelé kožušiny; 
výrobky z nich; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

4301 Surové kožušiny (vrátane 
hláv, chvostov, nôžok 
a ostatných kúskov alebo 
odrezkov, vhodných na 
použitie v kožušníctve), iné 
ako surové kože a kožky 
položky 4101, 4102 alebo 
4103 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. 

ex 4302 Vyčinené alebo upravené 
kožušiny, spájané: 

- Platne, kríže a podobné 
tvary 

Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčine
ných alebo upravených kožušín 

- Ostatné Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín 

4303 Odevy, odevné doplnky 
a ostatné výrobky z kožušín 

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 
4302 

ex kapitola 44 Drevo a výrobky z dreva; 
drevné uhlie; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 4407 Drevo rezané alebo štiepané 
pozdĺžne, krájané alebo 
lúpané, s hrúbkou presahu
júcou 6 mm, hobľované, 
brúsené pieskom alebo 
spájané na koncoch 

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch 

ex 4408 Listy na dyhy (vrátane tých, 
ktoré boli získané lúpaním 
vrstveného dreva), listy na 
preglejky, s hrúbkou nepre
sahujúcou 6 mm, pozdĺžne 
spájané, a ostatné drevo, 
pozdĺžne rezané, krájané 
alebo lúpané, s hrúbkou 
nepresahujúcou 6 mm, 
hobľované, brúsené pieskom 
alebo spájané na koncoch 

Lúpanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch 

ex 4410 až 
ex 4413 

Obruby a lišty, vrátane 
profilovaných soklových líšt 
a ostatných profilovaných 
dosiek 

Obruby alebo lišty 

ex 4415 Debny, debničky, klietky, 
bubny a podobné obaly, 
z dreva 

Výroba z dosiek nenarezaných na určitý rozmer 

ex 4418 - Výrobky stavebného 
stolárstva a tesárstva 
z dreva 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Pórovité (voštinové) dosky a šindle sa však môžu použiť 

- Obruby a lišty Obruby alebo lišty 

ex 4421 Drievka na zápalky; drevené 
kolíky alebo klinčeky do 
obuvi 

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem ťahaného dreva položky 
4409 

Kapitola 45 Korok a výrobky z korku Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 46 Výrobky zo slamy, esparta 
alebo ostatných pletacích 
materiálov; košikársky tovar 
a práce z prútia 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 47 Vláknina z dreva alebo 
ostatných vlákninových 
celulózových materiálov; 
zberový (odpad a výmet) 
papier alebo lepenka 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 48 Papier a lepenka; predmety 
z papieroviny, papiera 
alebo lepenky 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 49 Tlačené knihy, noviny, 
obrazy a ostatné výrobky 
polygrafického priemyslu; 
rukopisy, strojopisy a plány 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex kapitola 50 Hodváb; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex 5003 Hodvábny odpad (vrátane 
kokónov nespôsobilých na 
zmotávanie, priadzového 
odpadu a trhaného materiá
lu), mykaný alebo česaný 

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu 

5004 až 
ex 5006 

Hodvábna priadza a priadza 
spradená z hodvábneho 
odpadu 

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu 
so spriadaním alebo zakrucovaním ( 7 ) 

5007 Tkaniny z hodvábu alebo 
hodvábneho odpadu: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien alebo zakrucovanie, 
v každom prípade spolu s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

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, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) 

ex kapitola 51 Vlna, jemné alebo hrubé 
chlpy zvierat; priadza z vlásia 
a tkaniny z vlásia; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

5106 až 
5110 

Priadza z vlny, z jemných 
alebo hrubých chlpov 
zvierat alebo z vlásia 

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu 
so spriadaním ( 7 ) 

5111 až 
5113 

Tkaniny z vlny, z jemných 
alebo hrubých chlpov 
zvierat alebo z vlásia: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 )
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 52 Bavlna; okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

5204 až 
5207 

Bavlnená priadza a bavlnené 
nite 

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu 
so spriadaním ( 7 ) 

5208 až 
5212 

Bavlnené tkaniny: a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
poťahovaním 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) 

ex kapitola 53 Ostatné rastlinné textilné 
vlákna; papierová priadza 
a tkaniny z papierovej pria
dze; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

5306 až 
5308 

Priadza z ostatných rastlin
ných textilných vlákien; 
papierová priadza 

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu 
so spriadaním ( 7 )
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

5309 až 
5311 

Tkaniny z ostatných rastlin
ných textilných vlákien; 
tkaniny z papierovej priadze 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
poťahovaním 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) 

5401 až 
5406 

Priadza, monofil a nite 
z chemických vlákien 

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním 
prírodných vlákien ( 7 ) 

5407 a 5408 Tkaniny z priadze z chemic
kých vlákien: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
poťahovaním 

alebo 

Zakrucovanie alebo tvarovanie 
spolu s tkaním za predpokladu, že 
hodnota použitých nezakrútených/ 
netvarovaných priadzí nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

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, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu ( 7 ) 

5501 až 
5507 

Chemické strižné vlákna Extrúzia chemických vlákien 

5508 až 
5511 

Priadza a šijacia niť 
z chemických strižných 
vlákien 

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu 
so spriadaním ( 7 ) 

5512 až 
5516 

Tkaniny z chemických striž
ných vlákien: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
poťahovaním 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 )
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 56 Vata, plsť a netkané textílie; 
špeciálne priadze; motúzy, 
šnúry, povrazy a laná 
a výrobky z nich; okrem: 

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním 
prírodných vlákien 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou ( 7 ) 

5602 Plsť, tiež impregnovaná, 
potiahnutá, pokrytá alebo 
laminovaná 

- Vpichovaná plsť Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie 

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 deci
texov 

za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

alebo 

Len tvarovanie textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien ( 7 ) 

- Ostatné Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie 

alebo 

Len tvarovanie textílie v prípade inej plsti vyrobenej z prírodných 
vlákien ( 7 ) 

5603 Netkané textílie, tiež 
impregnované, potiahnuté, 
pokryté alebo laminované 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Akékoľvek spracovanie okrem 
tkania vrátane vpichovania 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Extrúzia chemických vlákien, alebo 
použitie prírodných vlákien, spre
vádzané technikami výroby netka
ných textílií vrátane vpichovania 

5604 Kaučukové nite a kordy, 
pokryté textíliou; textilná 
priadza a pásik a podobné 
tvary položky 5404 alebo 
5405, impregnované, 
potiahnuté, pokryté alebo 
oplášťované kaučukom 
alebo plastmi: 

- Kaučukové nite a kordy, 
pokryté textíliou 

Výroba z kaučukových nití a kordov, nepokrytých textíliou
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

- Ostatné Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním 
prírodných vlákien ( 7 ) 

5605 Metalizovaná priadza, tiež 
opradená, s určením ako 
textilná priadza, alebo pásik 
alebo podobné tvary 
položky 5404 alebo 5405, 
kombinované s kovom vo 
forme nite, pásika alebo 
prášku alebo pokrytá 
kovom 

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním 
prírodných vlákien a/alebo chemických strižných vlákien ( 7 ) 

5606 Opradená priadza, pásik 
a podobné tvary položky 
5404 alebo 5405, opradené 
(iné ako výrobky položky 
5605 a iné ako opradená 
priadza z vlásia); ženilková 
priadza (vrátane povločko
vanejženilkovej priadze); 
slučková priadza 

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním 
prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien 

alebo 

Spriadanie spolu s povločkovaním 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením ( 7 ) 

Kapitola 57 Koberce a ostatné textilné 
podlahové krytiny: 

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrú
ziapriadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním 

alebo 

Výroba z kokosovej priadze alebo sisalovej priadze alebo jutovej priadze 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou 

alebo 

Všívanie spolu s farbením alebo potlačou 

Extrúzia chemických vlákien sprevádzaná technikami výroby netkaných 
textílií vrátane vpichovania ( 7 ) 

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 deci
texov za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 58 Špeciálne tkaniny; všívané 
textílie; čipky; tapisérie; 
pramikárske výrobky; 
výšivky; okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

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, impreg
novanie, sceľovanie a nopovanie) 
za predpokladu, že hodnota 
použitej nepotlačenej tkaniny 
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku 
zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických 
vlákien, v každom prípade spolu 
s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
povločkovaním alebo poťahovaním 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením 
alebo potlačou 

alebo 

Farbenie priadze spolu s tkaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) 

5805 Ručne tkané tapisérie druhu 
gobelín, flanderský gobelín, 
Aubusson, Beauvais 
a podobné, a ihlou robené 
tapisérie (napríklad stehom 
nazývaným „petit point“ 
alebo krížovým stehom), 
tiež celkom dohotovené 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

5810 Výšivky v metráži, pásoch 
alebo ako motívy 

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

5901 Textílie potiahnuté lepidlom 
alebo škrobovými látkami, 
druhov používaných na 
vonkajšie obaly kníh alebo 
na podobné účely; kopíro
vacie priesvitné plátno; 
pripravené maliarske plátno; 
stužené plátno a podobné 
stužené textílie druhov 
používaných ako klobuč
nícke podložky 

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

5902 Pneumatikové kordové 
textílie z vysokopevnostnej 
priadze z nylonu alebo 
ostatných polyamidov, poly
esterov alebo viskózových 
vlákien: 

- Obsahujúce najviac 90 % 
hmotnosti textilných 
materiálov 

Tkanie 

- Ostatné Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním 

5903 Textílie impregnované, 
potiahnuté, pokryté alebo 
laminované plastmi, iné 
ako textílie položky 5902 

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česa
nie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za pred
pokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % 
ceny výrobku zo závodu. 

5904 Linoleum, tiež rezané do 
tvaru; podlahové krytiny 
pozostávajúce z nánosu 
alebo povlaku aplikovaného 
na textilnom podklade, tiež 
rezané do tvaru: 

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním ( 7 ) 

5905 Textilné tapety: 

- impregnované, potiahnuté, 
pokryté alebo laminované 
gumou, plastmi alebo 
inými materiálmi 

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním 

- Ostatné Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním 

alebo
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česa
nie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za pred
pokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % 
ceny výrobku zo závodu. ( 7 ): 

5906 Pogumované textílie, iné ako 
textílie položky 5902: 

- Pletené alebo háčkované 
textílie 

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu 
s pletením 

alebo 

Pletenie spolu s farbením alebo poťahovaním 

alebo 

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením ( 7 ) 

- Ostatné textílie vyrobené 
z priadze zo syntetických 
vlákien, obsahujúce viac 
ako 90 % hmotnosti 
textilných materiálov 

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním 

- Ostatné Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním 

alebo 

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním 

5907 Textílie inak impregnované, 
potiahnuté alebo pokryté; 
maľované plátno na diva
delnú scénu, textílie na 
vytvorenie pozadia 
v štúdiách alebo podobné 
textílie 

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou 

alebo 

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česa
nie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za pred
pokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % 
ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

5908 Textilné knôty, tkané, splie
tané alebo pletené, do lámp, 
varičov, zapaľovačov, 
sviečok alebo podobných 
výrobkov; žiarové plynové 
pančušky a duté pleteniny 
na výrobu žiarových plyno
vých pančušiek, tiež impreg
nované: 

- Žiarové plynové pančušky, 
impregnované 

Výroba z dutej pleteniny na výrobu plynových pančušiek 

- Ostatné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

5909 až 
5911 

Textilné výrobky druhov 
vhodných na priemyselné 
použitie: 

- Leštiace disky alebo 
prstence iné ako z plsti 
položky 5911 

Tkanie 

- Tkaniny druhov bežne 
používaných v papieren
skom priemysle alebo na 
iné technické účely, tiež 
splstené a tiež impregno
vané 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 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie ( 7 ) 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Extrúzia chemických vlákien alebo 
spriadanie prírodných a/alebo 
chemických strižných vlákien, 
v každom prípade spolu s tkaním 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo 
poťahovaním 

Môže sa použiť iba táto priadza: 

— kokosová priadza, 

— priadza z polytetrafluóretylé
nu ( 12 ), 

— priadza, násobná, z polyamidu, 
potiahnutá, impregnovaná alebo 
pokrytá fenolovými živicami, 

— priadza zo syntetických textil
ných vlákien aromatických 
polyamidov získaných polykon
denzácioum-fenylén-diamínu 
a kyseliny izoftalovej, 

— monofil z polytetrafluóretylé
nu ( 12 ),
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

— priadza zo syntetických textil
ných vlákien z poly(p-fenylén
tereftalamidu), 

— priadza zo sklenených vlákien, 
potiahnutá fenolovou živicou 
a opradená akrylovou pria
dzou ( 12 ), 

— kopolyesterové monofily poly
esteru a živice kyseliny terefta
lovej a 1,4-cyklohexán-dieta
nolu a kyseliny izoftalovej 

- Ostatné Extrúzia priadze z chemických vlákien alebo spriadanie prírodných 
vlákien alebo chemických strižných vlákien, spolu s tkaním ( 7 ) 

alebo 

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním 

Kapitola 60 Pletené alebo háčkované 
textílie 

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu 
s pletením 

alebo 

Pletenie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním 

alebo 

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou 

alebo 

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením 

alebo 

Zakrucovanie alebo tvarovanie spolu s pletením, za predpokladu, že 
hodnota použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 61 Odevy a odevné doplnky, 
pletené alebo háčkované: 

- získané zošitím alebo 
iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov 
pletenej alebo háčkovanej 
tkaniny, ktorá bola buď 
strihaná do tvaru alebo 
priamo získaná v tvare 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z tkaniny 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Pletenie a dohotovenie (vrátane 
nastrihania) ( 7 ) ( 9 ) 

- Ostatné Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu 
s pletením (výrobky pletené do tvaru) 

alebo 

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené 
do tvaru) ( 7 )
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 62 Odevy a odevné doplnky, 
nepletené alebo neháčko
vané; okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z tkaniny 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Tkanie spolu s dohotovením (vrá
tane nastrihania) 

alebo 

Dohotovenie, ktorému predchádza 
potlač spolu s aspoň dvoma 
prípravnými alebo dokončovacími 
operáciami (napr. čistenie, bielenie, 
mercerovanie, ustaľovanie za tepla, 
česanie, kalandrovanie, spracovanie 
na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála 
apretúra, dekatovanie, impregnova
nie, sceľovanie a nopovanie) za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nepotlačenej tkaniny nepresahuje 
47,5 % ceny výrobku zo závo
du. ( 7 ) ( 9 ) 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
a ex 6211 

Dámske, dievčenské 
a dojčenské odevy a odevné 
doplnky pre dojčatá, vyší
vané 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Uplatňuje sa pravidlo pre kapitolu 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Tkanie spolu s dohotovením (vrá
tane nastrihania) 

alebo 

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za 
predpokladu, že hodnota použitej 
nevyšívanej tkaniny nepresahuje 
40 % ceny výrobku zo závo
du. ( 9 ) ( 9 ) 

ex 6212 Podprsenky, podväzkové 
pásy, korzety, plecnice, 
podväzky a podobné 
výrobky a ich časti, pletené 
alebo háčkované 

- získané zošitím alebo 
iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov 
pletenej alebo háčkovanej 
tkaniny, ktorá bola buď 
strihaná do tvaru alebo 
priamo získaná v tvare 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z tkaniny 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Pletenie a dohotovenie (vrátane 
nastrihania) ( 7 ) ( 10 ) 

- Ostatné Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo 
extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu 
s pletením (výrobky pletené do tvaru) 

alebo 

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené 
do tvaru) ( 10 )
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 6210 
a ex 6216 

Ohňovzdorná výbava 
z tkaniny potiahnutej fóliou 
z pohliníkovaného polyes
teru 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Uplatňuje sa pravidlo pre kapitolu 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Tkanie spolu s dohotovením (vrá
tane nastrihania) 

alebo 

Poťahovanie za predpokladu, že 
hodnota nepotiahnutej tkaniny 
nepresahuje 40 % ceny výrobku zo 
závodu, spolu s dohotovením (vrá
tane nastrihania) ( 9 ) 

6213 a 6214 Vreckovky, plédy, šatky, 
šály, mantily, závoje 
a podobné výrobky: 

- Vyšívané Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) 

alebo 

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej 
nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. ( 9 ) 

alebo 

Dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma príprav
nými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercero
vanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na 
dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, 
sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotla 
čenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) ( 9 ) 

- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) 

alebo 

Dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma príprav
nými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercero
vanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na 
dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, 
sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotla 
čenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu. ( 7 ) ( 9 ) 

6217 Ostatné celkom dohotovené 
odevné doplnky; časti 
odevov alebo odevných 
doplnkov, iné ako výrobky 
položky 6212:
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

- Vyšívané Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) 

alebo 

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nevy 
šívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. ( 9 ) 

- Ohňovzdorná výbava 
z tkaniny potiahnutej 
fóliou z pohliníkovaného 
polyesteru 

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) 

alebo 

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepre
sahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane 
nastrihania) ( 9 ) 

- Medzipodšívky do 
golierov a manžiet, nastri
hané 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
40 % ceny výrobku zo závodu. 

- Ostatné a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Uplatňuje sa pravidlo pre kapitolu 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Tkanie spolu s dohotovením (vrá
tane nastrihania) ( 9 ) 

ex kapitola 63 Ostatné celkom dohotovené 
textilné výrobky; súpravy; 
obnosené odevy a opotrebo
vané textilné výrobky; 
handry; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

6301 až 
6304 

Prikrývky, cestovné kober 
čeky, posteľná bielizeň atď.; 
záclony atď.; ostatné interié
rové textílie: 

- Z plsti, z netkaných textí
lií 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Akékoľvek spracovanie, okrem 
tkania vrátane vpichovania spolu 
s dohotovením (vrátane nastriha
nia) 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Extrúzia chemických vlákien alebo 
použitie prírodných vlákien, 
v každom prípade spolu so spra
covaním iným ako tkaním 
a vrátane vpichovania a dohoto
venia (vrátane nastrihania) ( 7 ) 

- Ostatné: 

- - Vyšívané Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) 

alebo 

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej 
nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. ( 9 ) ( 11 ) 

- - Ostatné Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

6305 Vrecia a vrecká, druhov 
používaných na balenie 
tovaru 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Tkanie alebo pletenie spolu s doho
tovením (vrátane nastrihania) ( 7 ) 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Extrúzia chemických vlákien alebo 
spriadanie prírodných vlákien 
a/alebo chemických strižných 
vlákien spolu s tkaním alebo 
pletením a dohotovením (vrátane 
nastrihania) ( 7 ) 

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 a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Akékoľvek spracovanie, okrem 
tkania vrátane vpichovania spolu 
s dohotovením (vrátane nastriha
nia) 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Extrúzia chemických vlákien alebo 
prírodných vlákien, v oboch prípa
doch sprevádzaná akýmikoľvek 
technikami výroby netkaných 
textílií vrátane vrátane vpichovania 

- Ostatné Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) ( 7 ) ( 9 ) 

alebo 

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepre
sahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane 
nastrihania) 

6307 Ostatné celkom dohotovené 
výrobky, vrátane strihových 
šablón 

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

6308 Súpravy pozostávajúce 
z tkaniny a priadze, tiež 
s doplnkami, na výrobu 
koberčekov, tapisérií, vyšíva
ných stolových obrusov 
alebo obrúskov, alebo 
podobné textilné výrobky, 
v balení na predaj v malom 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

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 25 % ceny 
súpravy zo závodu. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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.

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/379



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 64 Obuv, gamaše a podobné 
predmety; časti týchto pred
metov; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov pripevnených 
k vnútornej podrážke alebo k ostatným komponentom podrážky 
položky 6406 

6406 Časti obuvi (vrátane 
zvrškov, tiež spojených 
s podrážkami, inými ako 
vonkajšími podrážkami); 
vymeniteľné vložky do 
topánok, pružné podpätníky 
a podobné výrobky; gamaše, 
kožené ochranné návleky na 
nohy a podobné výrobky 
a ich časti 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

Kapitola 65 Pokrývky hlavy a ich časti Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

Kapitola 66 Dáždniky, slnečníky, 
vychádzkové palice, palice 
so sedadielkom, biče, 
jazdecké bičíky a ich časti 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 67 Upravené perie a páperie 
a predmety vyrobené 
z peria alebo páperia; 
umelé kvetiny; predmety 
z ľudských vlasov 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex kapitola 68 Predmety z kameňa, sadry, 
cementu, azbestu, sľudy 
alebo podobných materiá
lov, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 6803 Výrobky z bridlice alebo 
aglomerovanej bridlice 

Výroba z opracovanej bridlice 

ex 6812 Výrobky z azbestu; výrobky 
zo zmesí na základe azbestu 
alebo zo zmesí na základe 
azbestu a uhličitanu horeč
natého 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

SK L 343/380 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex 6814 Výrobky zo sľudy, vrátane 
aglomerovanej alebo rekon 
štituovanej sľudy, na 
podložke z papiera, lepenky 
alebo ostatných materiálov 

Výroba zo spracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituo
vanej sľudy) 

Kapitola 69 Keramické výrobky a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

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

ex kapitola 70 Sklo a sklenený tovar, 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

7006 Sklo položky 7003, 7004 
alebo 7005, ohýbané, s opra
covanými hranami, ryté, 
vŕtané, smaltované alebo 
inak opracované, ale nezará
mované ani nevybavené 
ostatnými materiálmi: 

- Podložky z tabuľového 
skla, potiahnuté tenkým 
dielektrickým filmom, 
polovodičovej triedy 
podľa noriem SEMII ( 8 ) 

Výroba z nepotiahnutých podložiek z tabuľového skla položky 7006 

- Ostatné Výroba z materiálov položky 7001 

7010 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 

alebo 

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

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

7013 Sklenený tovar druhov 
používaných ako stolové 
sklo, kuchynské sklo, 
toaletné sklo, kancelárske 
sklo, sklo na výzdobu miest
ností 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 

Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného sklene
ného tovaru za predpokladu, že celková hodnota použitého ručne fúka
ného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 7019 Výrobky (iné ako priadza) 
zo sklenených vlákien 

Výroba z/zo: 

— nefarbenej predpriadze, prameňov, priadze alebo striže, alebo 

— sklenenej vlny 

ex kapitola 71 Prírodné alebo umelo pesto
vané perly, drahokamy 
alebo polodrahokamy, 
drahé kovy, kovy plátované 
drahými kovmi a predmety 
z nich; bižutéria; mince, 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

7106, 7108 
a 7110 

Drahé kovy: 

- Netepané Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 
7106, 7108 a 7110 

alebo 

Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov 
položky 7106, 7108 alebo 7110 

alebo 

Tavenie a/alebo legovanie drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 
7110 navzájom alebo so základnými kovmi 

- Polotovary alebo vo forme 
prachu 

Výroba z netepaných drahých kovov 

ex 7107, 
ex 7109 
a ex 7111 

Kovy plátované drahými 
kovmi, polotovary 

Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, netepaných 

7115 Ostatné predmety z drahých 
kovov alebo kovov plátova
ných drahými kovmi 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

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 mate
riálov 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 nelegovanej ocele 

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo 
7206 

7208 až 
7216 

Ploché valcované výrobky, 
tyče a prúty, uholníky, 
tvarovky a profily zo železa 
alebo z nelegovanej ocele 

Výroba z ingotov alebo ostatných základných tvarov alebo polotovarov 
položky 7206 alebo 7207 

7217 Drôty zo železa alebo nele
govanej ocele 

Výroba z polotovarov položky 7207 

7218 91 and 
7218 99 

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

7219 až 
7222 

Ploché valcované výrobky, 
tyče a prúty, uholníky, 
tvarovky a profily z nehrdza
vejúcej ocele 

Výroba z ingotov alebo ostatných základných tvarov alebo polotovarov 
položky 7218 

7223 Drôty z nehrdzavejúcej 
ocele 

Výroba z polotovarov položky 7218 

7224 90 Polotovary Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo 
podpoložky 7224 10 

7225 až 
7228 

Ploché valcované výrobky, 
za tepla valcované tyče 
a prúty, v nepravidelne navi
nutých zvitkoch, uholníky, 
tvarovky a profily z ostatnej 
legovanej ocele; duté vrtné 
tyče a prúty, z legovanej 
alebo nelegovanej ocele 

Výroba z ingotov alebo ostatných základných tvarov alebo polotovarov 
položky 7206, 7207, 7218 alebo 7224 

7229 Drôty z ostatnej legovanej 
ocele 

Výroba z polotovarov položky 7224 

ex kapitola 73 Predmety zo železa alebo 
z ocele, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex 7301 Štetovnice Výroba z materiálov položky 7207

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/383



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

7302 Konštrukčný materiál želez
ničných alebo električko
vých tratí, zo železa alebo 
ocele: koľajnice, prídržné 
koľajnice a ozubnice, hrot
nice, srdcovky, výhybky, 
prestavné tyče, výmeny 
a ostatné priecestné zariade
nia, podvaly (priečne 
podvaly), koľajnicové 
spojky, koľajnicové stoličky 
a kliny koľajnicových stoli 
čiek, podkladnice, prídržky, 
podperné dosky, klieštiny, 
ťahadlá a ostatný materiál 
špeciálne prispôsobený na 
kladenie, spájanie alebo 
upevňovanie koľajníc. 

Výroba z materiálov položky 7206 

7304, 7305 
a 7306 

Rúry, rúrky a duté profily, 
zo železa (okrem liatiny) 
alebo z ocele 

Výroba z materiálov položky 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 
7212, 7218, 7219, 7220 alebo 7224 

ex 7307 Príslušenstvo na rúry alebo 
rúrky z nehrdzavejúcej ocele 

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

7308 Konštrukcie (okrem monto
vaných stavieb položky 
9406) a časti konštrukcií 
(napríklad mosty, časti 
mostov, stavidlá, veže, 
stožiare, stĺpy, strechy 
a strešné rámové konštruk
cie, 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. 

ex kapitola 74 Meď a predmety z nej, 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

7403 Rafinovaná meď a zliatiny 
medi, neopracované (surové) 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

Kapitola 75 Nikel a predmety z neho Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

ex kapitola 76 Hliník a predmety z neho, 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

7601 Neopracovaný (surový) 
hliník 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

7607 Hliníkové fólie (tiež potla 
čené alebo podložené papie
rom, lepenkou, plastmi 
alebo podobnými podklado
vými materiálmi) s hrúbkou 
(bez podložky) nepresahu
júcou 0,2 mm 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 7606 

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 

7801 Neopracované (surové) 
olovo: 

- Rafinované olovo Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

- Ostatné Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku Odpad a šrot položky 7802 však nemožno použiť 

Kapitola 79 Zinok a predmety z neho Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

Kapitola 80 Cín a predmety z neho Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

Kapitola 81 Ostatné základné kovy; 
cermety; predmety z nich 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

ex kapitola 82 Nástroje, náradie, nožiarsky 
tovar, lyžice a vidličky, zo 
základného kovu; ich časti 
a súčasti zo základného 
kovu, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

8206 Dva alebo niekoľko 
nástrojov položiek 8202 až 
8205, v súpravách na predaj 
v malom 

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 
8202 až 8205. Nástroje položiek 8202 až 8205 však možno do 
súpravy začleniť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 
15 % ceny súpravy zo závodu. 

8211 Nože s hladkou alebo 
zúbkovanou rezacou 
čepeľou (vrátane štepárskych 
nožov), iné ako nože 
položky 8208, a ich čepele 

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

8214 Ostatné nožiarske predmety 
(napríklad strihače vlasov 
a srsti, mäsiarske alebo 
kuchynské sekáče, kolískové 
nože na jemné alebo hrubé 
krájanie, nože na papier); 
súpravy a nástroje 
(pomôcky) na manikúru 
alebo pedikúru (vrátane 
pilníčkov na nechty) 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť. 

8215 Lyžice, vidličky, zberačky, 
naberačky, cukrárske lyžice, 
nože na ryby, nože na 
maslo, klieštiky na cukor 
a podobný kuchynský 
alebo jedálenský tovar 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť. 

ex kapitola 83 Rôzne predmety zo základ
ného kovu; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

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 pred
pokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo 
závodu. 

ex 8306 Sošky a ostatné ozdobné 
predmety, zo základných 
kovov 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku. Ostatné materiály položky 8306 sa však môžu použiť za pred
pokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo 
závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 84 Jadrové reaktory, kotly, 
stroje, prístroje a mechanické 
zariadenia; ich časti a súčasti, 
okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

8401 Jadrové reaktory; nevyho
rené palivové články 
(kazety) do jadrových reak
torov; stroje, prístroje 
a zariadenia na separáciu 
izotopov 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

8407 Vratné alebo rotačné záži
hové piestové spaľovacie 
motory 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8408 Vznetové piestové 
spaľovacie motory (dieselové 
motory alebo motory so 
žiarovou hlavou) 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8427 Vidlicové stohovacie vozíky; 
ostatné vozíky vybavené 
zdvíhacím alebo manipu
lačným zariadením 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

8482 Guľkové alebo valčekové 
ložiská 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

ex kapitola 85 Elektrické stroje, prístroje 
a zariadenia a ich časti 
a súčasti; prístroje na 
záznam a reprodukciu 
zvuku, prístroje na záznam 
a reprodukciu televízneho 
obrazu a zvuku, časti 
a súčasti a príslušenstvo 
týchto prístrojov; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

8501, 8502 Elektrické motory a generá
tory; Elektrické generátorové 
agregáty a rotačné meniče 
(konvertory) 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8503 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8503 

alebo 

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

8513 Prenosné elektrické svietidlá 
s vlastným zdrojom elek
trickej energie (napríklad na 
suché články, akumulátory, 
dynamá), iné ako 
osvetľovacie prístroje 
položky 8512 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

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

8519 Prístroje na záznam a repro
dukciu zvuku 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8522 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8522 

alebo 

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

8521 Videofonické prístroje na 
záznam alebo reprodukciu, 
tiež so zabudovaným video
tunerom 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8522 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8522 

alebo 

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

SK L 343/388 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

8523 Disky, pásky, pevné energe
ticky nezávislé pamäťové 
zariadenia, „smart karty“ 
a ostatné médiá na záznam 
zvuku alebo podobný 
záznam, tiež nahraté, 
vrátane matríc a galvanic
kých odtlačkov na výrobu 
diskov, okrem výrobkov 
kapitoly 37 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8525 Vysielacie prístroje na 
rozhlasové alebo televízne 
vysielanie, tiež so zabudova
nými prístrojmi na príjem 
alebo záznam alebo repro
dukciu zvuku; televízne 
kamery, digitálne fotoapa
ráty a ostatné kamkordéry 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529 

alebo 

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

8526 Rádiolokačné a rádioson
dážne prístroje (radary), 
pomocné rádionavigačné 
prístroje a rádiové prístroje 
na diaľkové ovládanie 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

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

8527 Rozhlasové prijímače, tiež 
kombinované pod 
spoločným krytom 
s prístrojom na záznam 
alebo reprodukciu zvuku 
alebo s hodinami 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých 
použitých materiálov nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

8528 Monitory a projektory, bez 
zabudovaných televíznych 
prijímačov; televízne prijí
mače, tiež so zabudovanými 
rozhlasovými prijímačmi 
alebo prístrojmi na záznam 
či reprodukciu zvuku alebo 
obrazu 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8529. 

alebo 

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

8535 až 
8537 

Elektrické zariadenia na 
vypínanie, spínanie alebo 
na ochranu elektrických 
obvodov, alebo na ich spája
nie, pripájanie k alebo do 
elektrického obvodu; 
prípojky na optické vlákna, 
zväzky alebo káble z optic
kých vlákien; rozvádzače, 
rozvodné panely, ovládacie 
(dispečerské) stoly, pulty, 
skrine a ostatné základne, 
na elektrické riadenie alebo 
na rozvod elektriny 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8538. 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem materiálov položky 
daného výrobku a položky 8538. 

alebo 

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

8540 11 
a 8540 12 

Televízne CRT obrazovky, 
vrátane CRT obrazoviek pre 
videomonitory 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

ex 8542 31, 
ex 8542 32, 
ex 8542 33, 
ex 8542 39 

Monolitické integrované 
obvody 

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

alebo 

Difúzna funkcia, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovo
dičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu (lego
vacej látky), tiež zmontované a/alebo odskúšané v krajine, ktorá je treťou 
stranou 

8544 Drôty, káble (vrátane 
koaxiálnych káblov), izolo
vané (tiež s lakovým 
povrchom alebo 
s anodickým okysličením) 
a ostatné izolované elek
trické vodiče, tiež s prípoj
kami; káble z optických 
vlákien vyrobené z jednotlivo 
oplášťovaných vlákien, tiež 
spojené s elektrickými 
vodičmi alebo s prípojkami 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých 
použitých materiálov nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

8545 Uhlíkové elektródy, uhlíkové 
kefky, osvetľovacie uhlíky, 
uhlíky na elektrické batérie 
a ostatné výrobky zhoto
vené z grafitu alebo z ostat
ného uhlíka, tiež spojené 
s kovom, druhov používa
ných na elektrické účely 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

8546 Elektrické izolátory 
z ľubovoľného materiálu 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8547 Izolačné časti a súčasti na 
elektrické stroje, prístroje 
alebo zariadenia, vyrobené 
úplne z izolačných mate
riálov alebo len s jednodu
chými, do materiálu vlisova
nými drobnými kovovými 
súčasťami (napríklad s objím
kami so závitom), slúžiacimi 
výlučne na pripevňovanie, 
iné ako izolátory položky 
8546; elektrické rozvodné 
rúrky a ich spojky zo 
základného kovu, 
s vnútorným izolačným 
materiálom 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8548 Odpad a zvyšky galvanic
kých článkov, batérií a elek
trických akumulátorov; 
nepoužiteľné galvanické 
články, nepoužiteľné batérie 
a nepoužiteľné elektrické 
akumulátory; elektrické 
časti a súčasti strojov alebo 
prístrojov, v tejto kapitole 
inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

Kapitola 86 Železničné alebo električ
kové lokomotívy, koľajové 
vozidlá a ich časti a súčasti; 
zvrškový upevňovací mate
riál železničných alebo elek
tričkových tratí a jeho časti 
a súčasti; mechanické (vrá
tane elektromechanických) 
dopravné signalizačné zaria
denia všetkých druhov 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

ex kapitola 87 Vozidlá, iné ako železničné 
alebo električkové koľajové 
vozidlá, a ich časti a súčasti 
a príslušenstvo; okrem: 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

8711 Motocykle (vrátane mope
dov) a bicykle s pomocným 
motorom, tiež s prívesným 
vozíkom; prívesné vozíky 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek 
položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

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

ex kapitola 88 Lietadlá, kozmické lode 
a ich časti a súčasti, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 8804 Rotujúce padáky Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov 
položky 8804 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 89 Lode, člny a plávajúce 
konštrukcie 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex kapitola 90 Nástroje a prístroje optické, 
fotografické, kinematogra
fické, meracie, kontrolné, 
presné, lekárske alebo 
chirurgické; ich časti, súčasti 
a príslušenstvo, okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

9002 Šošovky, hranoly, zrkadlá 
a ostatné optické články, 
z akéhokoľvek materiálu, 
zasadené, tvoriace časti, 
súčasti a príslušenstvo 
nástrojov alebo prístrojov, 
iné ako z opticky neopraco
vaného skla 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

9033 Časti a súčasti a príslušenstvo 
(v tejto kapitole inde nešpe
cifikované ani nezahrnuté) 
na stroje, nástroje alebo 
prístroje kapitoly 90 

a) Najmenej rozvinuté krajiny 

Výroba, pri ktorej hodnota všet
kých použitých materiálov nepresa
huje 70 % ceny výrobku zo závo
du. 

b) Ostatné zvýhodnené krajiny 

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

Kapitola 91 Hodiny, hodinky a ich časti 
a súčasti 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 92 Hudobné nástroje; časti 
a súčasti a príslušenstvo 
týchto nástrojov 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

Kapitola 93 Zbrane a strelivo; ich časti, 
súčasti a príslušenstvo 

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

Kapitola 94 Nábytok; posteľoviny, 
matrace, matracové 
podložky, vankúše 
a podobné vypchaté 
potreby; svietidlá 
a osvetľovacie zariadenia 
inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté; svetelné 
reklamy, svetelné znaky 
a značky, svetelné oznamo
vacie tabule a podobné 
výrobky, montované stavby 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex kapitola 95 Hračky, hry a športové 
potreby; ich časti, súčasti 
a príslušenstvo; okrem: 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

ex 9506 Golfové palice a ich časti Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku Hrubotvarované bloky na výrobu hláv golfových palíc však 
možno použiť. 

ex kapitola 96 Rôzne výrobky, okrem: Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

alebo 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu.
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Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

9601 a 9602 Opracovaná slonovina, kosť, 
korytnačina, rohovina, 
parohy, koraly, perleť 
a ostatné živočíšne 
rezbárske materiály, 
a výrobky z týchto mate
riálov (vrátane výrobkov 
získaných tvarovaním) 

Opracované rastlinné alebo 
nerastné rezbárske materiály 
a výrobky z týchto materiá
lov; výrobky tvarované 
alebo vyrezávané z vosku, 
stearínu, prírodného 
kaučuku alebo prírodných 
živíc alebo modelovacích 
pást, a ostatné tvarované 
alebo vyrezávané výrobky, 
inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté; opracovaná 
netvrdená želatína (okrem 
želatíny položky 3503) 
a výrobky z netvrdenej žela
tíny 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

9603 Metly, zmetáky, kefy, kefky, 
štetky a štetce (vrátane tých, 
ktoré tvoria časti strojov, 
prístrojov alebo vozidiel), 
ručné mechanické metly 
bez motora, mopy a oprašo
vače z peria; pripravené 
zväzky na výrobu metiel 
alebo kief a štetcov; 
maliarske vankúšiky 
a valčeky; stierky (iné ako 
valčekové stierky) 

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 
70 % ceny výrobku zo závodu. 

9605 Cestovné súpravy na osobnú 
toaletu, šitie alebo čistenie 
obuvi alebo odevov 

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

9606 Gombíky, stláčacie gombíky 
a patentné gombíky, formy 
na gombíky a ostatné časti 
týchto výrobkov; gombí
kové polotovary 

Výroba: 

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku 
a 

— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % 
ceny výrobku zo závodu.

SK L 343/394 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Položka harmo
nizovaného 

systému 
Opis výrobku Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie 

nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu) 

1. 2. 3. 

9608 Guľôčkové perá; popisovače, 
značkovače a zvýrazňovače 
s plsteným hrotom a ostat
nými 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 výrob
kov, iné ako výrobky 
položky 9609 

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

9612 Pásky do písacích strojov 
alebo podobné pásky, 
napustené tlačiarenskou 
čerňou alebo inak pripra
vené na zanechanie odtlač
kov, tiež na cievkach alebo 
v kazetách; pečiatkovacie 
vankúšiky, tiež napustené, 
tiež v škatuľkách 

Výroba: 

— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku 
a 

— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % 
ceny výrobku zo závodu. 

9613 20 Plynové vreckové 
zapaľovače, znovu naplni
teľné 

Výroba, pri ktorej celková hodnota použitých materiálov položky 9613 
nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu. 

9614 Fajky (vrátane fajkových 
hláv), cigarové alebo cigare
tové špičky a ich časti 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky 

Kapitola 97 Umelecké diela, zberateľské 
predmety a starožitnosti 

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného 
výrobku 

( 1 ) Pozri úvodnú poznámku 4.2. 
( 2 ) Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodných poznámkach 8.1 a 8.3. 
( 3 ) Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodnej poznámke 8.2. 
( 4 ) Za „skupinu“ sa považuje ktorákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou. 
( 5 ) 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. 
( 6 ) Za vysoko priehľadné sa pokladajú tie fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovýmzákalometrom 

(t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %. 
( 7 ) Pokiaľ ide o špecifické podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 6. 
( 8 ) Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín druhov používaných v papierenských strojoch. 
( 9 ) Pozri úvodnú poznámku 7. 

( 10 ) Pozri úvodnú poznámku 6. 
( 11 ) 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 7. 
( 12 ) SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (SemiconductorEquipment and MaterialsInstituteIncorporated).
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