
KAPITOLA 2

PŮVOD ZBOŽÍ

Oddíl 1

Nepreferenční původ zboží

Článek 22

Články 23 až 26 vymezují nepreferenční původ zboží pro účely

a) použití celního sazebníku Evropských společenství, s výjimkou
opatření uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. d) a e);

b) použití nesazebních opatření stanovených zvláštními předpisy Spole-
čenství upravujícími obchod se zbožím;

c) vystavení a vydání osvědčení o původu zboží.

Článek 23

1. Za zboží pocházející z určité země se považuje zboží, které bylo
zcela získáno nebo vyrobeno v této zemi.

2. „Zbožím zcela vyrobeným nebo získaným v určité zemi“ se
rozumí

a) nerostné produkty vytěžené v této zemi;

b) rostlinné produkty sklizené v této zemi;

c) živá zvířata narozená nebo vylíhnutá a odchovaná v této zemi;

d) produkty získané z živých zvířat chovaných v této zemi;

e) produkty lovu a rybolovu v této zemi;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo
pobřežní vody určité země loděmi, jež jsou registrovány nebo přihlá-
šeny v této zemi a plují pod její vlajkou;

g) zboží vyrobené nebo získané na palubě výrobních plavidel
z produktů uvedených v písmenu f) pocházejících z této země,
jsou-li tato výrobní plavidla registrována nebo přihlášena v této
zemi a plují pod její vlajkou;

h) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího
mimo pobřežní vody, má-li tato země výhradní práva k využívání
tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

i) odpady a zbytky pocházející z výrobních operací a vyřazené před-
měty sebrané v této zemi, jsou-li použitelné pouze k opětovnému
získání surovin;

j) zboží v jakémkoliv výrobním stupni vyrobené nebo získané v této
zemi výlučně ze zboží uvedeného v písmenech a) až i) nebo z jeho
odvozených produktů.

3. Pro účely odstavce 2 se „zemí“ rozumí rovněž pobřežní vody této
země.

Článek 24

Zboží, na jehož výrobě se podílely dvě nebo více zemí, pochází ze
země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodně-
nému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích
k tomu vybaveným a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje
důležitý stupeň výroby.
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Článek 25

Zpracování nebo opracování, u nějž se zjistí nebo u nějž lze na základě
zjištěných skutečností důvodně předpokládat, že jeho jediným cílem je
snaha obejít předpisy upravující ve Společenství obchod se zbožím
z určitých zemí, se za žádných okolností nepovažuje za zpracování
nebo opracování, které ve smyslu článku 24 uděluje takto vyrobenému
nebo získanému zboží status původu ze země, v níž bylo provedeno.

Článek 26

1. Celní předpisy nebo jiné zvláštní právní předpisy Společenství
mohou stanovit, že původ zboží musí být prokázán předložením urči-
tého dokladu.

2. I tehdy, kdy je doklad předložen, mohou v případě vážných
pochybností celní orgány požadovat dodatečné doklady prokazující, že
původ zboží je stanoven v souladu s příslušnými předpisy Společenství.

Oddí l 2

Preferenční původ zboží

Článek 27

Pravidla o preferenčním původu stanoví podmínky pro získání statusu
původu, které musí zboží splňovat, aby se na něj vztahovala opatření
uvedená v čl. 20 odst. 3 písm. d) nebo e).

Tato pravidla jsou stanovena

a) u zboží, na které se vztahují dohody uvedené v čl. 20 odst. 3 písm.
d), v těchto dohodách;

b) u zboží, na které se vztahují preferenční sazební opatření uvedená
v čl. 20 odst. 3 písm. e), postupem projednávání ve výboru.

KAPITOLA 3

CELNÍ HODNOTA ZBOŽÍ

Článek 28

Ustanovení této kapitoly určuje celní hodnotu pro účely použití celního
sazebníku Evropských společenství a nesazebních opatření stanovených
ve zvláštních předpisech Společenství upravujících obchod se zbožím.

Článek 29

1. Celní hodnotou dováženého zboží je hodnota transakce, to je cena,
která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží prodané pro vývoz
na celní území Společenství, případně upravená podle článků 32 a 33,
jestliže

a) nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o převod zboží nebo
jeho použití kupujícím, s výjimkou omezení, která

— jsou uložena nebo vyžadována právním předpisem nebo orgány
veřejné moci ve Společenství,

— omezují zeměpisnou oblast, v níž může být zboží dále prodá-
váno,

nebo

— neovlivňují podstatně hodnotu zboží;
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