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DODATEK 3-B-1
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ
ODDÍL 1

Prohlášení dodavatele
Pokud dodavatel v Japonsku poskytne výrobci produktů čísel 84.07 a 84.08 a čísel 87.01 až 87.08 v Japonsku
informace nezbytné k určení statusu původu dotyčných produktů, může dodavatel předložit prohlášení dodavatele.

ODDÍL 2

Prozatímní prahová hodnota týkající se specifických pravidel původu produktu pro vozidla a jejich části
a součásti
1. Pro účely tohoto oddílu se „rokem“ rozumí, pokud jde o první rok, období dvanácti měsíců od vstupu této dohody
v platnost, a pokud jde o každý následující rok, období dvanácti měsíců od konce předchozího roku.
2. Pro vozidla čísla 87.03 každá strana uplatní následující pravidlo:
Od prvního roku do konce třetího roku

Od čtvrtého roku do konce šestého roku

Od počátku sedmého roku

MaxNOM 55 % (EXW); nebo

MaxNOM 50 % (EXW); nebo

MaxNOM 45 % (EXW); nebo

RVC 50 % (FOB)

RVC 55 % (FOB)

RVC 60 % (FOB)

3. Prozatímní prahová hodnota stanovená v tabulkách v písmenech a) až c) se vztahuje na produkty přímo vyvážené
z jedné strany do druhé strany a nevztahuje se na produkty zapracované do úplného vozidla ve vyvážející straně jako
materiály:
a) Pro vozidla čísel 84.07 a 84.08 každá strana uplatní následující pravidlo:
Od prvního roku do konce třetího roku

Od počátku čtvrtého roku

MaxNOM 60 % (EXW); nebo

MaxNOM 50 % (EXW); nebo

RVC 45 % (FOB)

RVC 55 % (FOB)

b) Pro vozidla čísel 87.06 a 87.07 každá strana uplatní následující pravidlo:
Od prvního roku do konce pátého roku

Od počátku šestého roku

MaxNOM 55 % (EXW); nebo

MaxNOM 45 % (EXW); nebo

RVC 50 % (FOB)

RVC 60 % (FOB)

c) Pro části a součásti vozidel čísla 87.08 každá strana uplatní následující pravidlo:
Od prvního roku do konce třetího roku

Od počátku čtvrtého roku

CTH;

CTH;

MaxNOM 60 % (EXW); nebo

MaxNOM 50 % (EXW); nebo

RVC 45 % (FOB)

RVC 55 % (FOB) nebo CTH
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ODDÍL 3

Uplatňování specifických pravidel původu produktu na určitá motorová vozidla prostřednictvím výrobních
procesů týkajících se některých částí a součástí
1. Za účelem splnění specifického pravidla původu produktu uvedeného ve sloupci 2 přílohy 3-B a použitelného na
motorová vozidla položek 8703.21 až 8703.90 se materiál uvedený ve sloupci i) tabulky níže použitý při výrobě
těchto motorových vozidel považuje za pocházející ze smluvní strany, pokud:
a) splňuje specifické pravidlo původu produktu ze sloupce 2 v příloze 3-B použitelné na tento materiál nebo
b) výrobní proces související s daným materiálem, stanovený ve sloupci ii) v tabulce níže, se uskuteční na území
dané strany.
Tabulka
Sloupec i)
Nomenklatura harmonizovaného systému
(2017) včetně konkrétního popisu (1)

Sloupec ii)
Související výrobní proces

7007.11

Kalení nepůvodního materiálu, pokud nejsou použity nepůvodní mate
riály čísla 70.07.

7007.21

Kalení nebo laminování nepůvodního materiálu, pokud nejsou použity
nepůvodní materiály čísla 70.07.

8707.10
– Surové karoserie (2) z oceli pro moto Výroba z nepůvodních ocelových polotovarů čísel 72.07, 72.18
rová vozidla položek 8703.21 až a 72.24 (3).
8703.90.
8708.10
– Nárazníky (kromě jejich částí)

Všechny použité nepůvodní polymerové a ploché válcované výrobky
musí být tvářené nebo ražené.

(1) Pokud je konkrétní popis materiálu uveden ve sloupci i), vztahuje se související výrobní proces ve sloupci ii) pouze na tento
materiál.
(2) Pro účely tohoto oddílu se „surovou karoserií“ rozumí karoserie, jejíž kovové součástky byly spojeny před nátěrem; včetně
kompletace:
— rámu a
— částí karoserie a
kromě kompletace následujících prvků do rámu:
— motoru
— dílčí kompletace podvozku, nebo výstroje (sklo, sedadla, čalounění, elektronika atd.) nebo
— pohyblivých částí (dveře, zavazadelník, kapota, nárazníky).
(3) Za účelem uplatnění pravidla souvisejícího výrobního procesu:
a) níže uvedené části surové karoserie, pokud jsou nedílnou součástí surové karoserie, musí být vyrobeny z oceli:
— sloupky A, B a C nebo rovnocenná část,
— podélníky nebo rovnocenná část,
— příčné konstrukční prvky nebo rovnocenná část,
— podélníky podlahy nebo rovnocenná část,
— boční panely nebo rovnocenná část,
— střešní podélníky nebo rovnocenná část,
— držák přístrojové desky nebo rovnocenná část,
— střešní nosiče nebo rovnocenná část,
— zadní stěna vozidla nebo rovnocenná část,
— přepážka zadního prostoru nebo rovnocenná část,
— nosník(y) nárazníku nebo rovnocenná část,
— podlahový panel nebo rovnocenná část a
b) části nebo jejich kombinace, bez ohledu na jejich název, pokud plní stejnou funkci jako části uvedené výše, musí být rovněž
vyrobeny z oceli.
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Sloupec ii)
Související výrobní proces

8708.29
– Výlisky karoserie (kromě jejich částí)

Všechny nepůvodní materiály musí být tvářené nebo ražené.

– Sestavy dveří (kromě jejich částí)

Všechny nepůvodní materiály použité k výrobě vnějšího pláště dveří
nebo tlumicího panelu musí být tvářené nebo ražené a
všechny nepůvodní části a součásti dveří musí být smontované a
nepůvodní materiály čísla 87.08 se nemohou použít.

8708.50
– Hnací nápravy s diferenciálem, též opa Hnací hřídele a převody diferenciálu se vyrábějí z nepůvodního válcova
třené jinými převodovými ústrojími
ného kovu a
nepůvodní materiály čísla 87.08 se nemohou použít.
– Běhounové nápravy (kromě jejich částí) Běhounové nápravy se vyrábějí z nepůvodního válcovaného kovu a
nepůvodní materiály čísla 87.08 se nemohou použít.

2. Uplatňováním odstavce 1 není dotčeno uplatňování ustanovení kapitoly 3 oddílu A a přílohy 3-A.
ODDÍL 4

Přezkum a konzultace týkající se provádění oddílu 3
1. Po uplynutí sedmi let ode dne vstupu této dohody v platnost strany na žádost kterékoli z nich společně přezkoumají
provádění oddílu 3 na základě dostupných informací.
2. Po zahájení přezkumu stanoveného v odstavci 1 může strana požádat o konzultace s druhou stranou, pokud na
základě skutečností, a nikoli pouze tvrzení, domněnek nebo vzdálené možnosti, existují důkazy:
a) že se v důsledku uplatňování oddílu 3 výrazně zvýšil v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě
dovoz produktů položek 8703.21 až 8703.90 z dožádané strany do žádající strany, nebo
b) že po vstupu této dohody v platnost došlo ke změnám v nákupních vzorcích, jež mají negativní dopad
na hospodářskou soutěž mezi domácími výrobci přímo konkurujících produktů v žádající straně.
3. Strany vedou konzultace s cílem ověřit správnost zjištěných skutečností a určit vhodná opatření týkající se provádění
oddílu 3. Tato opatření nesmí vést k rozšíření uplatňování oddílu 3.
4. Pro upřesnění je třeba uvést, že v případě neshody mezi stranami o uplatňování tohoto oddílu může strana použít
postup řešení sporů podle kapitoly 21.
ODDÍL 5

Vztahy s třetími zeměmi
Strany se mohou rozhodnout, že některé nebo všechny materiály čísel 84.07, 85.44 a 87.08 harmonizovaného systému,
jež pocházejí z třetí země a byly použity při výrobě produktu čísla 87.03 harmonizovaného systému na území některé
strany, budou považovány za původní materiály podle této dohody, pokud:
a) má každá strana platnou obchodní dohodu, kterou s danou třetí zemí vytváří oblast volného obchodu ve smyslu
článku XXIV GATT 1994;
(1) Pokud je konkrétní popis materiálu uveden ve sloupci i), vztahuje se související výrobní proces ve sloupci ii) pouze na tento
materiál.
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b) je v platnosti ujednání mezi stranou a danou třetí zemí o příslušné správní spolupráci, jež zajišťuje úplné provedení
tohoto oddílu, a tato strana informuje o ujednání druhou stranu a
c) strany se dohodnou na jakýchkoli jiných platných podmínkách.

