
 

KAPITOLA 2 

Původ zboží 

O d d í l 1 

N e p r e f e r e n č n í p ů v o d 

Článek 59 

Rozsah působnosti 

Články 60 a 61 stanoví pravidla pro určení nepreferenčního původu 
zboží pro účely použití: 

a) společného celního sazebníku, s výjimkou opatření uvedených v čl. 
56 odst. 2 písm. d) a e); 
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b) jiných než sazebních opatření stanovených zvláštními předpisy Unie 
upravujícími obchod se zbožím; a 

c) jiných opatření Unie týkajících se původu zboží. 

Článek 60 

Získání původu 

1. Zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území se 
považuje za zboží pocházející z této země nebo z tohoto území. 

2. Zboží, na jehož výrobě se podílí více než jedna země nebo jedno 
území, se považuje za zboží pocházející ze země nebo území, kde došlo 
k jeho poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování 
nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených 
a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň 
výroby. 

Článek 61 

Prokazování původu 

1. Je-li původ uveden podle celních předpisů v celním prohlášení, 
mohou celní orgány vyžadovat, aby deklarant původ zboží prokázal. 

2. Je-li původ zboží prokázán podle celních předpisů nebo jiných 
zvláštních předpisů Unie, mohou celní orgány v případě odůvodněných 
pochybností požadovat dodatečné doklady prokazující, že je původ 
stanoven v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. 

3. Je-li to nezbytné z hlediska obchodu, může být dokument proka
zující původ vydán v Unii v souladu s pravidly původu platnými v zemi 
určení nebo na území určení nebo jakoukoli jinou metodou pro určení 
země, v níž bylo zboží zcela získáno nebo v níž došlo k jeho posled
nímu podstatnému zpracování. 

Článek 62 

Přenesení pravomoci 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 284, kterými se stanoví pravidla, podle nichž se 
zboží, u něhož je nezbytné určit nepreferenční původ pro účely použití 
opatření Unie uvedených v článku 59, považuje za zcela získané v jedné 
zemi nebo na jediném území nebo za zboží, k jehož poslednímu 
podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo opracování, 
které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo 
v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby, došlo v jedné 
zemi nebo na jediném území, podle článku 60. 
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Článek 63 

Svěření prováděcích pravomocí 

Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro prokazování a ověřo
vání původu podle článku 61. 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 
odst. 4.
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