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PŘÍLOHA 9

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU ZPRACOVÁNÍ NEBO
OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM
STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH

MATERIÁLECH

OBECNÉ POZNÁMKY

Poznámka 1

1.1 Sloupce 1 a 2 seznamů v přílohách 10 a 11 popisují vyrobený nebo získaný
výrobek. Sloupec 1 obsahuje číslo nebo kapitolu kombinované nomenk-
latury, v sloupci 2 je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo
kapitole kombinované nomenklatury. Ke každému údaji v sloupcích 1 a 2 je
ve sloupci 3 stanoveno příslušné pravidlo. Je-li před údajem v prvním
sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidlo ve sloupci 3 týká
pouze té části čísla nebo kapitoly, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

1.2 Pokud je v sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis
zboží ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 pro
všechny výrobky, které jsou podle kombinované nomenklatury zařazeny
v kterémkoli čísle skupiny nebo kapitoly, která je uvedena ve sloupci 1.

1.3 Jsou-li v seznamech stanovena rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící
do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá
příslušné pravidlo ve sloupci 3.

Poznámka 2

2.1 „Výrobou“ se rozumí každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování
nebo zvláštních postupů.

2.2 „Materiálem“ se rozumějí jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části
apod., které jsou používány při výrobě.

2.3 „Výrobkem“ se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho
pozdější využití v jiné výrobní operaci.

Poznámka 3

3.1 Zpracování nebo opracování vyžadované pravidlem ve sloupci 3 musí být
provedeno pouze na použitých nepůvodních materiálech. Omezení obsažená
v pravidlech ve sloupci 3 se rovněž vztahují pouze na použité nepůvodní
materiály.

3.2 Jestliže je výrobek, který byl vyroben z nepůvodního materiálu a získal tak
v průběhu výroby status původu, užit k výrobě jiného výrobku, nevztahuje
se na něj pravidlo uvedené v seznamu pro tento výrobek.

Příklad:

Tkanina bez výšivky může získat status původu výrobou z příze. Pokud je
pak použita při výrobě ložního prádla s výšivkou, mezní hodnota vyjádřená
v procentech stanovená pro použití tkaniny bez výšivky se v tomto případě
nepoužije.

Poznámka 4

4.1 Pravidla uvedená v seznamech stanovují nejmenší požadovaný rozsah zpra-
cování nebo opracování a provedení zpracování nebo opracování ve větším
rozsahu rovněž vede k získání status původu; naopak provedení zpracování
nebo opracování v menším rozsahu nevede k získání tohoto statusu. Před-
pokládá-li pravidlo, že nepůvodní materiál může být použit na určitém stupni
výroby, je použití takového materiálu přípustné při předcházejícím stupni
výroby, nikoli však při stupni pozdějším.

4.2 Jestliže pravidlo uvedené v seznamu předpokládá, že zboží může být
vyrobeno z více než jednoho materiálu, může být použit jeden nebo více
těchto materiálů, ale nemusí být použity všechny.
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Příklad:

Pravidlo pro příze stanoví, že mohou být použita přírodní vlákna a že mezi
jinými materiály mohou být použity také materiály chemické. Toto
neznamená, že musí být použity oba materiály, lze použít jeden či druhý
nebo oba.

4.3 Jestliže pravidlo uvedené v seznamu předpokládá, že zboží musí být
vyrobeno z určitého materiálu, nevylučuje tato podmínka použití jiných
materiálů, kterých se toto pravidlo vzhledem k jejich povaze nemůže týkat.

Poznámka 5

Pro všechno zboží, které není uvedeno v příloze 11 (jiné než textilie třídy XI), se
původ určuje jednotlivě vyhodnocením jakéhokoli procesu nebo operace
s ohledem na pojem posledního podstatného zpracování nebo opracování, jak
je definován v článku 24 kodexu.

Poznámka 6

6.1 „Vláknem“ ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí „přírodní vlákna“
a „syntetická nebo umělá střižová vlákna“ čísel KN 5501 až 5507, případně
vlákna používaná při výrobě papíru.

6.2 „Přírodním vláknem“ ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí jiná vlákna
než syntetická nebo umělá na všech stupních zpracování před spřádáním,
zahrnuje rovněž odpady, a není-li stanoveno jinak, rozumí se „přírodními
vlákny“ také vlákna, která byla mykána, česána nebo jinak zpracována,
avšak ne spřádána.

6.3 „Přírodním vláknem“ se rozumí koňské žíně čísla KN 0503, hedvábí čísel
KN 5002 a 5003, jakož i vlněná vlákna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy
čísel KN 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel KN 5201 až 5203 a jiná
rostlinná vlákna čísel KN 5301 až 5305.

6.4 „Syntetickým nebo umělým střižovým vláknem“ ve smyslu seznamu
v příloze 10 se rozumí syntetický nebo umělý hedvábný kabel, střižová
vlákna nebo odpad čísel KN 5501 až 5507.

6.5 „Textilní vlákninou“ a „chemickým materiálem“ ve smyslu seznamu
v příloze 10 se rozumí netextilní materiály nezařazené v kapitolách 50 až
63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových
vláken nebo přízí.

6.6 Na výrobky vyrobené nebo získané ze dvou nebo více tkanin, se vztahují
pravidla uvedená ve sloupci 3 pro každou použitou tkaninu obsaženou ve
směsi.

Poznámka 7

7.1 „Předbělení“ jako stupeň zpracování nepůvodních materiálů ve smyslu
seznamu v příloze 10 se vztahuje na určitou přízi, tkaninu, úplet nebo
pleteninu, která je po upředení, utkání nebo upletení podrobena pouze praní.

Předbělené výrobky jsou na nižším stupni zpracování než bělené výrobky,
které byly podrobeny několika koupelím v bělicích prostředcích (oxidační
činidla, jako je peroxid vodíku, a redukční činidla).

7.2 Výraz „zcela zhotovený“ používaný v seznamu v příloze 10 znamená, že
musí být provedeny všechny dokončovací pracovní operace po nastříhání
tkaniny, úpletu nebo pleteniny.

Není-li jedna nebo více dokončovacích pracovních operací provedena,
neznamená to, že je výroba považována za neúplnou.

Seznam příkladů dokončovacích pracovních operací:

— přišití knoflíků a/nebo jiných uzávěrů,

— obšití knoflíkových dírek,

— obroubení nohavic kalhot a rukávů nebo spodních lemů sukní a šatů,

— našití prýmků a doplňků jako jsou kapsy, nášivky, znaky apod.,

— žehlení a jiná úprava oděvů pro konfekční prodej.
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Poznámky týkající se dokončovacích pracovních operací – zvláštní případy

Je možné, že u konkrétních výrobních procesů je provedení dokončovacích
pracovních operací, zejména při kombinaci těchto úkonů, tak důležité, že je
třeba považovat tyto pracovní operace za více než pouze dokončovací
pracovní operace.

V těchto konkrétních případech neprovedení dokončovacích operací
neznamená, že daný výrobek nemůže být považován za zcela zhotovený.

7.3 „Impregnace, povrstvení, potažení nebo laminace“ nezahrnuje operace, které
jsou určeny k tomu, aby si tkanina zachovala celistvost.
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