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A SKIRSNIS 

 

KILMĖS TAISYKLĖS 

 

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1 STRAIPSNIS 

 

Apibrėžtys 

 

Šiame protokole: 

 

a) gamyba – bet kokios rūšies apdorojimas ar perdirbimas, taip pat augalų auginimas, žvejyba, 

gyvūnų auginimas, medžioklė, surinkimas arba specialiosios operacijos; 

 

b) medžiaga – bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas 

arba detalė ir t. t.; 

 

c) produktas – gaminamas produktas, net jei jis skirtas vėliau naudoti kaip medžiaga kitoje 

gamybos operacijoje; 
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d) prekės – medžiagos, produktai arba gaminiai; 

 

e) muitinė vertė – pagal Susitarimą dėl muitinio įvertinimo nustatyta vertė; 

 

f) gamintojo kaina – kaina, sumokėta arba mokėtina už produktą (ex-works sąlygomis) Šalies 

gamintojui, kurio įmonėje atliktas galutinis apdorojimas arba perdirbimas, jei kainą sudaro 

visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą 

produktą yra arba turėtų būti grąžinami; 

 

g) kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė – panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų 

muitinė vertė importuojant arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatoma 

kaina, sumokėta už medžiagas ES šalyje arba Korėjoje; 

 

h) kilmės statusą turinčių medžiagų vertė – g punkte nurodytų medžiagų vertė, taikoma 

mutatis mutandis; 

 

i) skirsniai, pozicijos ir subpozicijos – skirsniai (dviženkliai kodai), pozicijos (keturženkliai 

kodai) ir subpozicijos (šešiaženkliai kodai), naudojami nomenklatūroje, sudarančioje 

Suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (toliau šiame protokole – Suderinta sistema, 

arba SS); 

 

j) klasifikuojama – reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikram skirsniui, 

pozicijai ir subpozicijai; 
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k) siunta – vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai arba produktai, 

siunčiami su bendruoju transporto dokumentu, kuriame nurodytas maršrutas nuo 

eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant bendrą sąskaitą faktūrą;  

 

l) SS – galiojanti Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema, taip pat jos bendrosios 

taisyklės ir teisinės pastabos; ir 

 

m) teritorijos apima teritorinius vandenis. 

 

 

II ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

SĄVOKOS „PRODUKTŲ KILMĖ“ APIBRĖŽTIS 

 

 

2 STRAIPSNIS 

 

Produktų kilmė 

 

Taikant lengvatinį muitų režimą Šalies kilmės produktais laikomi šie produktai: 

 

a) produktai, visiškai gauti Šalyje, kaip apibrėžta 4 straipsnyje; 
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b) Šalyje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Šalyje, jei tokios 

medžiagos buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos susijusioje Šalyje, kaip apibrėžta 

5 straipsnyje; arba 

 

c) produktai, gauti Šalyje tik iš tokių medžiagų, kurios pagal šį protokolą laikomos kilmės 

statusą turinčiomis medžiagomis. 

 

 

3 STRAIPSNIS 

 

Kilmės kumuliacija 

 

Nepaisant 2 straipsnio, produktai laikomi Šalies kilmės produktais, jei tokie produktai yra gauti toje 

Šalyje, o jų sudėtyje yra kitos Šalies kilmės medžiagų, jeigu apdorota ar perdirbta daugiau, nei per 

6 straipsnyje nurodytas operacijas. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdorotos arba 

perdirbtos. 

 

 

4 STRAIPSNIS 

 

Visiškai gauti produktai 

 

1. 2 straipsnio a dalies taikymo tikslais Šalyje visiškai gautais produktais laikomi šie produktai: 
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a) mineraliniai produktai, Šalies teritorijoje išgauti iš žemės gelmių arba jūros dugno; 

 

b) Šalyje išaugę ir išauginti augaliniai produktai; 

 

c) joje atsivesti (ar išsiritę) ir užauginti gyvi gyvūnai; 

 

d) produktai, pagaminti iš gyvų joje užaugintų gyvūnų; 

 

e) i) Šalies teritorijoje sumedžiotų ar sugautų gyvūnų arba Šalies ar teritoriniuose vandenyse 

sužvejotų gyvūnų produktai; 

 

ii) akvakultūros, jei jose veisiasi ir auginamos žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai, produktai;  

 

f) jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai už Šalies teritorinių vandenų, gauti naudojantis jos 

laivais; 

 

g) jos žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte; 

 

h) produktai, išgauti iš jūros dugno ar iš žemės gelmių už Šalies teritorinių vandenų, jei ta Šalis 

turi teises naudotis šių vandenų dugnu ar žemės gelmėmis; 

 

i) joje surinkti panaudoti dirbiniai, tinkami tik žaliavų utilizavimui arba naudojimui kaip 

atliekos;  
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j) joje vykdomų gamybos ar perdirbimo operacijų atliekos ir laužas; arba 

 

k) Šalyje pagaminti produktai tik iš šioje dalyje nurodytų produktų. 

 

2. 1 dalies f ir g punktuose vartojamos apibrėžtys „jos laivai“ ir „jos žuvų perdirbimo laivai“ 

taikomi tik laivams ir žuvų perdirbimo laivams, kurie: 

 

a) registruoti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių arba Korėjoje; 

 

b) plaukioja su vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba Korėjos vėliava; ir 

 

c) atitinka vieną iš šių sąlygų: 

 

i) kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso vienos iš Europos Sąjungos valstybės narės arba 

Korėjos piliečiams; arba 

 

ii) priklauso bendrovėms: 

 

A) kurių pagrindinė buveinė ir pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Europos 

Sąjungos valstybių narių arba Korėjoje; ir  

 

B) kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso vienai iš Europos Sąjungos valstybių narių 

arba Korėjai, Europos Sąjungos valstybės narės arba Korėjos viešiesiems 

subjektams, arba vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba Korėjos 

piliečiams. 
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5 STRAIPSNIS 

 

Pakankamai apdoroti ar perdirbti produktai 

 

1. Taikant 2 straipsnio b dalį, nevisiškai gauti produktai laikomi pakankamai apdorotais ar 

perdirbtais, jei atitinka II priedo arba IIa priedo sąraše išvardytus reikalavimus. Tuose 

reikalavimuose nurodomos visų produktų, kuriems taikomas šis susitarimas, apdorojimo ar 

perdirbimo operacijos, kurias būtina atlikti su gamyboje naudojamomis kilmės statuso 

neturinčiomis medžiagoms, ir tie reikalavimai taikomi tik tokioms medžiagoms. Tuo vadovaujantis 

laikoma, kad jei: 

 

a) kilmės statuso neturinčios medžiagos pakankamai apdorojamos ar perdirbamos ir tokiu būdu 

pagaminamas kilmės statusą turintis produktas, ir kai toks produktas naudojamas toliau 

gaminant kitą produktą, į jo sudėtyje esančias kilmės statuso neturinčias medžiagas neturi būti 

atsižvelgiama; ir  

 

b) kilmės statuso neturinčios medžiagos perdirbamos ir tokiu būdu pagaminamas kilmės statuso 

neturintis produktas, ir kai toks produktas naudojamas toliau gaminant kitą produktą, į jo 

sudėtyje esančias kilmės statuso neturinčias medžiagas turi būti atsižvelgiama. 

 

2. Nepaisant 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios, vadovaujantis II priedo 

sąraše išvardytais reikalavimais, neturėtų būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti 

panaudotos, jeigu: 

 

a) jų bendra vertė neviršija 10 % produkto gamintojo kainos; ir 
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b) taikant šią dalį neviršijamas joks II priedo sąraše nurodytas kilmės statuso neturinčių 

medžiagų didžiausios vertės procentinis dydis. 

 

3. 2 dalis netaikoma SS 50–63 skirsniams priskiriamiems produktams.  

 

4. 1–3 dalys taikomos atsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas. 

 

 

6 STRAIPSNIS 

 

Nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas 

 

1. Nepažeidžiant 2 dalies, kilmės statusas nesuteikiamas šiomis nepakankamo apdorojimo ar 

perdirbimo operacijomis – nesvarbu, ar 5 straipsnio reikalavimai įvykdyti, ar ne: 

 

a) operacijos, kuriomis užtikrinama, kad produktai būtų tinkamai išsaugoti vežant ir laikant 

sandėliuose; 

 

b) pakuočių keitimas, jų ardymas ir surinkimas; 

 

c) plovimas, valymas; dulkių, oksidų, naftos, dažų ar kitų dengiamųjų medžiagų šalinimas; 

 

d) tekstilės gaminių lyginimas ar presavimas; 



EU/KR/P1/lt 15 

 

e) paprastos dažymo ir lakavimo operacijos; 

 

f) javų ir ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, šlifavimas ir poliravimas; 

 

g) cukraus dažymo ar cukraus gabalų formavimo operacijos; visiškas arba dalinis cukraus 

kristalų malimas; 

 

h) vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ir išlukštenimas; 

 

i) galandimas, paprastas šlifavimas arba paprastas pjaustymas; 

 

j) sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, derinimas (įskaitant komplektų 

sudarymą); 

 

k) paprastas pilstymas į butelius, skardines, flakonus, bėrimas į maišus, dėjimas į dėklus, dėžes, 

kortelių ar lentelių tvirtinimas ir visos kitos paprastos pakavimo operacijos; 

 

l) ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių skiriamųjų ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant 

produktų ar jų pakuočių; 

 

m) paprastas vienos ar kelių rūšių produktų maišymas; cukraus maišymas su bet kokia medžiaga; 

 

n) paprastas gaminio surinkimas iš dalių, sudarant baigtą gaminį, arba produktų ardymas į dalis; 
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o) bandymai arba kalibravimas; 

 

p) dviejų ar daugiau operacijų, išvardytų a–o punktuose, derinys; arba 

 

q) gyvūnų skerdimas. 

 

2. Sprendžiant, ar produkto apdorojimas arba perdirbimas laikytinas nepakankamu, kaip 

apibrėžta 1 dalyje, atsižvelgiama į visas Šalyje su tuo produktu atliktas operacijas. 

 

 

7 STRAIPSNIS 

 

Kvalifikacinis vienetas 

 

1. Pagal šį protokolą kvalifikacinis vienetas – produktas, laikomas pagrindiniu vienetu nustatant 

klasifikaciją pagal SS nomenklatūrą. Tuo vadovaujantis laikoma, kad: 

 

a) kai produktas, kurį sudaro gaminių grupė arba rinkinys, pagal SS taisykles priskiriamas vienai 

pozicijai, ta visuma sudaro kvalifikacinį vienetą; ir 

 

b) kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, priskiriamų tai pačiai SS pozicijai, šio protokolo 

nuostatos taikomos kiekvienam produktui atskirai. 
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2. Jei pagal SS 5 bendrąją taisyklę pakuotės klasifikacija nustatoma kartu su produktu, nustatant 

kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu ir laikoma, kad ji turi kilmės statusą, jei produktas turi 

kilmės statusą. 

 

 

8 STRAIPSNIS 

 

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai 

 

Kartu su produktu pristatyti priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, kurie yra įprastinio įrenginio dalis ir 

įskaičiuoti į jo kainą, arba dėl kurių neteikiama atskira sąskaita faktūra, laikomi viena preke kartu su 

tuo produktu. 

 

 

9 STRAIPSNIS 

 

Prekių komplektai 

 

Pagal SS 3 bendrąją taisyklę rinkiniai laikomi turinčiais kilmės statusą, jei tokį statusą turi visi juos 

sudarantys produktai ir jei tiek rinkinys, tiek produktai atitinka visus kitus pagal šį protokolą 

taikomus reikalavimus. Tačiau, jei rinkinį sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys 

produktai, visas rinkinys laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturinčių produktų 

vertė neviršija 15 % rinkinio gamintojo kainos. 

 



EU/KR/P1/lt 18 

 

10 STRAIPSNIS 

 

Neutralūs elementai 

 

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti prekių, kurios gali būti 

naudojamos jam gaminti, tačiau kurios neįtrauktos ir kurių neketinama įtraukti į galutinę produkto 

sudėtį, kilmės. 

 

 

11 STRAIPSNIS 

 

Medžiagų apskaitos atskyrimas 

 

1. Kai produktui gaminti naudojamos tapačios ir pakeičiamos kilmės statusą turinčios ir kilmės 

statuso neturinčios medžiagos, tokias medžiagas sandėliuojant jos fiziškai atskiriamos pagal jų 

kilmę. 

 

2. Kai susidaro didelės išlaidos ar fiziškai sunku atskirai laikyti produktui gaminti naudojamų 

kilmės statusą turinčių ir kilmės statuso neturinčių tapačių ir pakeičiamų medžiagų atsargas, 

gamintojas gali atsargų tvarkymui taikyti vadinamąjį „apskaitos atskyrimo“ metodą. 

 

3. Šis metodas registruojamas ir taikomas remiantis Šalyje, kurioje produktas gaminamas, 

taikomais bendraisiais apskaitos principais. 

 

4. Šiuo metodu turi būti užtikrinama, kad per konkretų ataskaitinį laikotarpį daugiau produktų 

kilmės statuso neįgyja, nei būtų tuo atveju, jei medžiagos būtų fiziškai atskirtos. 
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5. Šalis gali reikalauti, kad norint taikyti šiame straipsnyje numatytą atsargų tvarkymo metodą, 

reikia gauti išankstinį muitinės leidimą. Tokio reikalavimo atveju, jei laikomasi tinkamų 

reikalavimų, muitinė gali suteikti tokį leidimą, be to, muitinė stebi, kaip naudojamasi leidimu, ir 

gali leidimą bet kuriuo metu atšaukti, jei jo turėtojas neteisingai juo naudojasi arba nesilaiko bet 

kurio kito šiame protokole nustatyto reikalavimo. 

 

 

III ANTRAŠTINĖ DALIS 

TERITORINIAI REIKALAVIMAI 

 

 

12 STRAIPSNIS 

 

Teritoriškumo principas 

 

1. Išskyrus 3 straipsnyje ir šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, norint įgyti kilmės statusą, 

II antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų Šalyje turi būti laikomasi nepertraukiamai. 

 

2. Išskyrus 3 straipsnyje numatytus atvejus, jei kilmės statusą turinčios prekės, eksportuotos iš 

Šalies į kitą ne šio susitarimo šalį, yra grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės 

statuso, nebent muitinei galima pateikti svarių įrodymų, kad: 

 

a) grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos; ir 
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b) jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba 

eksportuojant. 

 

3. Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 dalių, Šalys susitaria, kad tam tikros prekės laikomos 

turinčiomis kilmės statusą, net jei jos buvo apdorotos arba perdirbtos ne Korėjoje, naudojant iš 

Korėjos eksportuotas ir po to į ją reimportuotas medžiagas, jei apdorota arba perdirbta Šalių pagal 

IV priedą nustatytose vietovėse. 

 

 

13 STRAIPSNIS 

 

Tiesioginis vežimas 

 

1. Šiame susitarime numatytas lengvatinis režimas taikomas tik šio protokolo reikalavimus 

atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai vežami tarp Šalių. Tačiau vieną atskirą siuntą sudarantys 

produktai gali būti vežami ir, kai reikia, perkraunami arba laikinai sandėliuojami kitose teritorijose, 

jei produktai neišleidžiami į laisvą apyvartą tranzito ar sandėliavimo šalyje ir su jais neatliekamos 

jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas jų tinkamai būklei 

išsaugoti. 
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2. Norint įrodyti, kad įvykdyti 1 dalyje nustatyti reikalavimai, laikantis importuojančioje Šalyje 

taikomų procedūrų muitinei teikiama: 

 

a) aplinkybių, susijusių su kilmės statusą turinčių produktų perkrovimu ar sandėliavimu 

trečiosiose šalyse, įrodymai; 

 

b) bendrasis transporto dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas iš eksportuojančios Šalies per 

tranzito šalį; arba 

 

c) tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra: 

 

i) tikslus produktų aprašymas; 

 

ii) produktų iškrovimo bei perkrovimo datos ir, jei tinkama, laivų ar kitų naudotų 

transporto priemonių pavadinimai; ir 

 

iii) sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas. 
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B SKIRSNIS 

 

KILMĖS PROCEDŪROS 

 

 

IV ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

DROBEKAS ARBA NEAPMOKESTINIMAS MUITAIS 

 

 

14 STRAIPSNIS 

 

Drobekas arba neapmokestinimas muitais 

 

1. Po penkerių metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo bet kurios Šalies prašymu Šalys kartu 

peržiūri drobeko ir laikinojo įvežimo perdirbti sistemas. Po metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo ir 

vėliau kasmet Šalys abipusiai keičiasi turima informacija apie tai, kaip veikia jų drobeko ir laikinojo 

įvežimo perdirbti sistemos, ir šiais išsamiais statistiniais duomenimis: 
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1.1 Po metų nuo šio susitarimo įsigaliojimo pateikiami importo statistiniai duomenys 

(8/10 skaitmenų išsamumo) pagal šalį apie importuojamas medžiagas, kurios priskiriamos 

2007 m. SS 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 ir 8708 pozicijoms, ir eksporto 

statistiniai duomenys apie medžiagas, priskiriamas 8703, 8519, 8521 ir 8525–8528 

pozicijoms. Pareikalavus tokie statistiniai duomenys pateikiami apie kitas medžiagas arba 

produktus. Reguliariai keičiamasi informacija apie priemones, kurių imtasi remiantis šio 

straipsnio 3 dalimi nustatytiems drobeko ir laikinojo įvežimo perdirbti sistemų apribojimams 

įgyvendinti.  

 

2. Bet kuriuo metu nuo pirmiau minėtos peržiūros inicijavimo Šalis gali prašyti surengti 

konsultacijas su kita Šalimi galimiems konkretaus produkto drobeko ir laikinojo įvežimo perdirbti 

sistemų apribojimams aptarti, jei yra įrodymų, kad nuo šio susitarimo įsigaliojimo pasikeitė šaltinių 

paieškos praktika, kuri gali turėti neigiamo poveikio panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų 

vidaus rinkos gamintojų konkurencijai prašymą pateikusioje Šalyje. 

 

2.1 Minėti reikalavimai turėtų būti nustatomi remiantis konsultacijas surengti prašančios Šalies 

pateiktais įrodymais, kad: 

 

a) konkretaus produkto sudėtyje esančių medžiagų apmuitinamo importo į Šalį iš šalių, su 

kuriomis nėra sudaryta galiojančio laisvos prekybos susitarimo, apimtis padidėja daug 

daugiau nei produkto, kurio sudėtyje yra tokių medžiagų, eksporto į kitą Šalį apimtis, 

nebent Šalis, kuriai skirtas prašymas surengti konsultacijas, nustato, kad, inter alia, 

medžiagų importo apimtis:  
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i) taip padidėjo iš esmės dėl to, kad Šalies vidaus rinkoje padidėjo produkto, kurio 

sudėtyje yra tokių medžiagų, suvartojamas kiekis;  

 

ii) taip padidėjo iš esmės dėl to, kad importuojamos medžiagos naudojamos kituose 

nei 2 daliai priskiriamuose produktuose;  

 

iii) taip padidėjo dėl to, kad padidėjo produkto, kurio sudėtyje yra tokių medžiagų, 

eksporto į kitas šalis nei kita šio susitarimo Šalis, apimtis; arba 

 

iv) taip padidėjo dėl aukštųjų technologijų arba didelės vertės komponentų importo, 

dėl kurio nemažinama Šalies eksportuojamo produkto kaina; ir 

 

b) produkto, kurio sudėtyje yra tokių medžiagų, importo iš Šalies į kitą Šalį apimtis labai 

padidėjo absoliučiais skaičiais arba lyginant su vidaus gamyba. Be to, atsižvelgiama į 

susijusius įrodymus dėl poveikio kitos Šalies panašių ar tiesiogiai konkuruojančių 

produktų gamintojų konkurencijos sąlygoms1. 

 
1 Vertinant statistinius duomenis pagal šį straipsnį baziniais metais bus laikomas paskutinių 

trijų metų iš karto po šio susitarimo įsigaliojimo vidurkis, kai kiekvieni metai – tai 
mokestiniai metai nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn. Įrodymai gali būti pagrįsti visų 
medžiagų, nagrinėjamajam produktui naudotų kaip kilmės statuso neturinčios medžiagos, 
visuma arba tokių medžiagų poaibiu. Pastaruoju atveju muitų grąžinimo ir laikinojo įvežimo 
perdirbti apribojimai būtų taikomi tik poaibiui. 
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3. Jei nesutariama dėl to, ar įvykdyti 2 dalies reikalavimai, klausimą privaloma tvarka sprendžia 

pagal Keturiolikto skyriaus (Ginčų sprendimas) 14.5 straipsnį (Arbitražo kolegijos sudarymas) 

įsteigta arbitražo kolegija kaip skubos atvejį2. Kolegijai nusprendus, kad 2 dalies reikalavimai 

įvykdyti, jei nesutariama kitaip, Šalys paprastai per 90 dienų laikotarpį ir jokiu atveju ne ilgiau kaip 

per 150 dienų laikotarpį nuo sprendimo priėmimo apriboja didžiausią leistiną tam produktui skirtų 

kilmės statuso neturinčių medžiagų muito, kurį galima susigrąžinti, normą iki penkių procentų.  

 

 

V ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

KILMĖS ĮRODYMO DOKUMENTAS 

 

 

15 STRAIPSNIS 

 

Bendrieji reikalavimai 

 

1. ES šalies kilmės produktams juos importuojant į Korėją ir Korėjos kilmės produktams juos 

importuojant į ES šalį taikomas šio susitarimo lengvatinis muitų režimas remiantis deklaracija 

(toliau – kilmės deklaracija), kurią eksportuotojas įrašo sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kuriame 

nors kitame komerciniame dokumente, kuriame pakankamai išsamiai apibūdinami atitinkami 

produktai, kad juos būtų galima atpažinti. Kilmės deklaracijų tekstai pateikiami III priede. 

 
2 Dėl aiškumo, Šaliai norint pateikti prašymą sudaryti tokią kolegiją, nereikia rengti jokių 

papildomų konsultacijų, išskyrus konsultacijas, kurios yra numatytos 2 dalyje ir kurių 
terminai yra tokie patys, kaip 14.3 straipsnio 4 dalyje nustatyti terminai. Terminas kolegijai 
paskelbti sprendimą nurodytas 14.7 straipsnio 2 dalyje. 

 
 



EU/KR/P1/lt 26 

 

2. Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame protokole, 

21 straipsnyje nurodytais atvejais šio susitarimo lengvatinis muitų režimas taikomas nereikalaujant 

pateikti jokio 1 dalyje nurodyto dokumento. 

 

 

16 STRAIPSNIS 

 

Kilmės deklaracijos surašymo reikalavimai 

 

1. Šio protokolo 15 straipsnio 1 dalyje minėtą kilmės deklaraciją gali surašyti: 

 

a) patvirtintas eksportuotojas, kaip apibrėžta 17 straipsnyje; arba 

 

b) bet kuris eksportuotojas kiekvienai siuntai, sudarytai iš vienos ar daugiau pakuočių, kuriose 

supakuoti kilmės statusą turintys produktai, jei jų bendra vertė yra ne didesnė kaip 

6 000 EUR. 

 

2. Nepažeidžiant 3 dalies, kilmės deklaracija gali būti surašoma, jei atitinkami produktai gali 

būti laikomi ES šalies arba Korėjos kilmės produktais ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus. 
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3. Kilmės deklaraciją surašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs eksportuojančios Šalies 

muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius atitinkamų 

produktų kilmę, taip pat tiekėjų arba gamintojų pareiškimus pagal vidaus teisės aktus, ir atitiktį 

kitiems šio protokolo reikalavimams.  

 

4. Laikydamasis eksportuojančios Šalies teisės aktų, eksportuotojas išspausdina rašomąja 

mašinėle, įspaudžia ar atspausdina kilmės deklaraciją (jos tekstas pateikiamas III priede) sąskaitoje 

faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente viena iš tame priede nurodytų kalbų ir 

laikantis eksportuojančios Šalies teisės aktų. Jei deklaracija surašoma ranka, rašoma rašalu 

didžiosiomis raidėmis. 

 

5. Kilmės deklaracija tvirtinama autentišku parašu, kurį eksportuotojas rašo ranka. Tačiau 

patvirtintam eksportuotojui, kaip apibrėžta 17 straipsnyje, pasirašyti tokių deklaracijų nebūtina, jei 

jis eksportuojančios Šalies muitinei pateikia raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už 

kiekvieną kilmės deklaraciją, kurioje jis nurodytas kaip pasirašantis asmuo.  

 

6. Kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami 

arba jau eksportuoti, jei deklaracija importuojančioje Šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus 

metus arba per importuojančios Šalies teisės aktuose nurodytą laikotarpį nuo deklaracijoje nurodytų 

produktų importavimo.  
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17 STRAIPSNIS 

 

Patvirtintas eksportuotojas 

 

1. Eksportuojančios Šalies muitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui (toliau – patvirtintas 

eksportuotojas), eksportuojančiam šiame susitarime numatytus produktus, surašyti kilmės 

deklaracijas neatsižvelgiant į atitinkamų produktų vertę, jei laikomasi būtinų atitinkamų 

eksportuojančios Šalies teisės aktų ir taisyklių. Tokį leidimą gauti siekiantis eksportuotojas turi 

muitinei deramai pateikti visas garantijas, būtinas produktų kilmei ir atitikčiai kitiems šio protokolo 

reikalavimams patikrinti. 

 

2. Patvirtinto eksportuotojo statusą muitinė gali suteikti nustatydama bet kokius reikalavimus, 

kurie jai atrodo tinkami. 

 

3. Muitinė suteikia patvirtintam eksportuotojui muitinės leidimo numerį, kuris nurodomas 

kilmės deklaracijoje. 

 

4. Muitinė prižiūri, kaip patvirtintas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu. 

 

5. Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti leidimą. Leidimą ji atšaukia tuomet, kai patvirtintas 

eksportuotojas nebeteikia 1 dalyje nurodytų garantijų, nebevykdo 2 dalyje nurodytų reikalavimų ar 

kitaip netinkamai naudojasi leidimu. 
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18 STRAIPSNIS 

 

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas 

 

1. Kilmės įrodymo dokumentas galioja 12 mėnesių nuo išdavimo eksportuojančioje Šalyje 

dienos, ir per nurodytą laikotarpį importuojančios Šalies muitinei turi būti pateiktas prašymas 

taikyti lengvatinį muitų režimą. 

 

2. Kilmės įrodymo dokumentai, importuojančios Šalies muitinei pateikti po 1 dalyje nurodytos 

galutinės pateikimo datos, gali būti priimti lengvatinio muitų režimo tikslais pagal atitinkamus 

importuojančios Šalies teisės aktus ir taisykles, jei kilmės įrodymo dokumentai nebuvo pateikti iki 

nustatytos galutinės pateikimo datos dėl išimtinių aplinkybių. 

 

3. Kitais nei 2 dalyje nurodytais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios Šalies muitinė 

kilmės įrodymo dokumentus gali priimti vadovaudamasi Šalių procedūromis, jei produktai buvo 

pateikti iki minėtos galutinės datos. 
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19 STRAIPSNIS 

 

Prašymai taikyti lengvatinį muitų režimą ir  

kilmės įrodymo dokumento pateikimas 

 

Prašant taikyti lengvatinį muitų režimą kilmės įrodymo dokumentai pateikiami importuojančios 

Šalies muitinei, jei to reikalaujama pagal importuojančios Šalies teisės aktus ir taisykles. Nurodyta 

muitinė gali reikalauti kilmės įrodymo dokumento vertimo, taip pat gali reikalauti, kad 

importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka sąlygas, 

būtinas šiam susitarimui taikyti. 

 

 

20 STRAIPSNIS 

 

Importavimas dalimis 

 

Kai importuotojo prašymu ir pagal importuojančios Šalies muitinės nustatytus reikalavimus 

išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie, kaip apibrėžta SS 2 a bendrojoje taisyklėje, priskiriami 

SS XVI ir XVII skyriams arba 7308 ir 9406 pozicijoms, yra importuojami dalimis, importuojant 

pirmąją dalį muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymo dokumentas. 
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21 STRAIPSNIS 

 

Atleidimas nuo reikalavimo pateikti kilmės įrodymo dokumentą 

 

1. Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims arba 

kurie sudaro keleivio asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama 

pateikti kilmės įrodymo dokumento, jei šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo 

deklaruoti kaip atitinkantys šio protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos 

teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti įrašyta pašto muitinės 

deklaracijoje arba prie to dokumento pridedamame popieriaus lape. 

 

2. Nereguliarus importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių arba jų šeimų 

naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio 

akivaizdžiai matyti, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais. 

 

3. Be to, bendra šių produktų vertė negali viršyti: 

 

a) importuojant į ES šalį 500 EUR, jei tai maži paketai, arba 1 200 EUR, jei jie sudaro keleivio 

asmeninio bagažo dalį; 

 

b) importuojant į Korėją 1 000 JAV dolerių, jei tai maži paketai arba jei jie sudaro keleivio 

asmeninio bagažo dalį. 
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4. Taikant 3 dalį, jei sąskaita faktūra produktams išrašoma kita valiuta nei EUR ar JAV 

doleriais, sumos Šalių nacionaline valiuta, lygios EUR arba JAV doleriais išreikštai sumai, 

nustatomos pagal importuojančios Šalies einamąjį valiutos keitimo kursą. 

 

 

22 STRAIPSNIS 

 

Patvirtinamieji dokumentai 

 

16 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai, reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduoti kilmės 

įrodymo dokumentai, gali būti laikomi ES šalies arba Korėjos kilmės ir atitinka kitus šio protokolo 

reikalavimus, inter alia, gali būti šie: 

 

a) tiesioginis eksportuotojo, tiekėjo arba gamintojo atliktų veiksmų susijusioms prekėms įsigyti 

įrodymas, kuris, pvz., yra jo sąskaitose ar vidaus apskaitos dokumentuose; 

 

b) Šalyje išduoti ar surašyti dokumentai, įrodantys gamyboje naudotų medžiagų kilmę, jei pagal 

vidaus teisės aktus tokie dokumentai naudojami; 

 

c) Šalyje išduoti ar surašyti dokumentai, įrodantys, kad medžiagos buvo apdorotos arba 

perdirbtos Šalyje, jei pagal vidaus teisės aktus tokie dokumentai naudojami; 

 

d) Šalyje pagal šį protokolą išduoti arba surašyti kilmės įrodymo dokumentai, kuriais įrodoma 

naudotų medžiagų kilmė; ir 
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e) atitinkami dokumentai, kad produktai buvo apdoroti arba perdirbti už Šalių teritorijų ribų 

taikant 12 straipsnį, įrodantys, kad to straipsnio reikalavimai buvo įvykdyti. 

 

 

23 STRAIPSNIS 

 

Kilmės įrodymo ir patvirtinamųjų dokumentų saugojimas 

 

1. Kilmės deklaraciją surašantis eksportuotojas jos kopiją ir 16 straipsnio 3 dalyje nurodytus 

dokumentus saugo penkerius metus. 

 

2. Importuotojas visus su importu susijusius įrašus saugo pagal importuojančios Šalies teisės 

aktus ir taisykles. 

 

3. Importuojančios Šalies muitinė jai pateiktą kilmės deklaraciją saugo penkerius metus. 

 

4. Pagal 1–3 dalis saugotiniems įrašams gali būti priskirti elektroniniai įrašai. 
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24 STRAIPSNIS 

 

Neatitikimai ir formalios klaidos 

 

1. Aptikus nedidelių neatitikimų tarp kilmės įrodymo dokumente pateiktų duomenų ir 

dokumentų, pateiktų muitinei, kad būtų sutvarkyti produktų importo formalumai, duomenų, kilmės 

įrodymo dokumentas ipso facto netampa negaliojančiu, jeigu tinkamai nustatoma, kad tame 

dokumente pateikti duomenys atitinka pateiktus produktus. 

 

2. Dėl akivaizdžių formalių klaidų, pavyzdžiui, spausdinimo klaidų, padarytų kilmės įrodymo 

dokumente, tas dokumentas neturėtų būti atmestas, jei klaidos nekelia abejonių dėl dokumente 

nurodytų duomenų teisingumo. 

 

 

25 STRAIPSNIS 

 

Eurais išreikštos sumos 

 

1. Tais atvejais, kai sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne EUR, o kita valiuta, 

taikant 16 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, ES šalis kiekvienais metais nustato sumas Europos 

Sąjungos valstybių narių nacionaline valiuta, lygiavertes EUR išreikštoms sumoms, ir apie tai 

praneša Korėjai. 
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2. 16 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos siuntai taikomos atsižvelgiant į tą valiutą, kuri buvo 

nurodyta sąskaitoje faktūroje, pagal ES šalies nustatytą sumą. 

 

3. Sumos, kurios turi būti nurodytos kuria nors nacionaline Europos Sąjungos valstybių narių 

valiuta, yra lygiavertės sumoms ta nacionaline valiuta, išreikštoms EUR spalio mėnesio pirmąją 

darbo dieną. Europos Komisija praneša Korėjai apie tokias sumas iki spalio 15 d., o tos sumos 

taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. 

 

4. Europos Sąjungos valstybės narės gali suapvalinti sumą, gautą perskaičiavus EUR išreikštą 

sumą į jų nacionalinę valiutą, iki didesnio arba mažesnio sveiko skaičiaus. Suapvalinta suma nuo 

sumos, gautos po perskaičiavimo, negali skirtis daugiau kaip penkiais procentais. Europos Sąjungos 

valstybė narė gali palikti EUR išreikštos sumos nacionalinį ekvivalentą, jeigu 3 dalyje numatyto 

metinio koregavimo metu konvertuojant tą sumą prieš ją suapvalinant ekvivalentas nacionaline 

valiuta padidėja mažiau nei 15 procentų. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti nepakeistas, 

jeigu po konvertavimo jis sumažėja. 

 

5. Šalies prašymu Muitinių komitetas peržiūri EUR išreikštas sumas. Atlikdamas tokią peržiūrą, 

Muitinių komitetas sprendžia, ar pageidautina faktiškai išlaikyti apribojimų poveikį. Šiuo tikslu 

Komitetas gali nuspręsti pakeisti EUR išreikštas sumas.  
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VI ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS 

 

 

26 STRAIPSNIS 

 

Keitimasis adresais 

 

Šalių muitinės per Europos Komisiją pasikeičia informacija apie muitinių, kurios yra atsakingos už 

kilmės įrodymo dokumentų tikrinimą, adresus. 

 

 

27 STRAIPSNIS 

 

Kilmės įrodymo dokumentų tikrinimas 

 

1. Siekdamos užtikrinti tinkamą šio protokolo taikymą Šalys padeda viena kitai įgaliodamos 

muitines tikrinti kilmės įrodymo dokumentų autentiškumą bei šiuose dokumentuose pateiktos 

informacijos teisingumą. 

 

2. Kilmės įrodymo dokumentai vėliau tikrinami atsitiktinai arba kai importuojančios Šalies 

muitinės turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės 

statuso arba dėl kitų šio protokolo reikalavimų vykdymo. 
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3. Įgyvendindama 1 dalies nuostatas, importuojančios Šalies muitinė grąžina eksportuojančios 

Šalies muitinei kilmės įrodymo dokumentus arba jų kopijas, prireikus nurodydama prašymo atlikti 

tikrinimą priežastis. Visi gauti dokumentai ir informacija, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, 

kad kilmės įrodymo dokumente pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu 

atlikti tikrinimą. 

 

4. Tikrinimą atlieka eksportuojančios Šalies muitinė. Ji turi teisę pareikalauti bet kokių įrodymų 

ir atlikti bet kokį eksportuotojo sąskaitų tikrinimą ar bet kokį kitą jos manymu būtiną tikrinimą. 

 

5. Jei importuojančios Šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti lengvatinio režimo taikymą 

atitinkamiems produktams tol, kol bus gauti tikrinimo rezultatai, importuotojui siūloma atsiimti 

prekes iš muitinės, taikant būtinas atsargumo priemones. 

 

6. Tikrinimo prašančiai muitinei nedelsiant pranešama apie šio tikrinimo rezultatus, taip pat 

nurodomos išvados ir faktai. Iš šių rezultatų turi būti aišku, ar dokumentai autentiški, ar atitinkami 

produktai gali būti laikomi Šalies kilmės produktais ir ar dokumentai atitinka kitus šio protokolo 

reikalavimus. 

 

7. Jei, esant pagrįstoms abejonėms, per 10 mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymas 

nepateikiamas arba jei atsakyme nepakanka informacijos atitinkamo dokumento autentiškumui arba 

tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako 

teikti lengvatas. 
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8. Nepaisant Protokolo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje 

2 straipsnio, bendrų prašymų atlikti kilmės įrodymo dokumentų tikrinimą atveju Šalys vadovaujasi 

minėto protokolo 7 straipsniu. 

 

 

28 STRAIPSNIS 

 

Ginčų sprendimas 

 

1. Jei dėl 27 straipsnyje numatyto tikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių tikrinimo prašanti 

muitinė ir už šio tikrinimo vykdymą atsakinga muitinė negali išspręsti tarpusavyje, arba kai jos 

nesutaria dėl šio protokolo aiškinimo, ginčai perduodami Muitinių komitetui.  

 

2. Visais atvejais importuotojo ir importuojančios Šalies kompetentingų institucijų ginčai 

sprendžiami vadovaujantis minėtos Šalies teisės aktais. 
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29 STRAIPSNIS 

 

Sankcijos 

 

Vadovaujantis Šalies teisės aktais sankcijos nustatomos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas gauti 

produktams suteikiamą lengvatinį režimą, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės 

dokumente pateikiama neteisinga informacija. 

 

 

30 STRAIPSNIS 

 

Laisvosios zonos 

 

1. Šalys imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad vežant produktus, kuriais prekiaujama 

naudojantis kilmės įrodymo dokumentu, jie būtų laikomi Šalių teritorijose esančioje laisvojoje 

zonoje, nebūtų pakeičiami kitais produktais ir nebūtų kitaip tvarkomi, išskyrus įprastinius veiksmus, 

kuriais siekiama produktus apsaugoti nuo gedimo. 

 

2. Taikant išimtį 1 dalies nuostatoms, kai Šalies kilmės produktai patenka į laisvąją zoną su 

kilmės įrodymo dokumentu ir yra apdorojami arba perdirbami, gali būti surašytas kitas kilmės 

įrodymo dokumentas, jei produktai apdoroti arba perdirbti laikantis šio protokolo nuostatų. 
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C SKIRSNIS 

 

SEUTA IR MELILIJA  

 

 

VII ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

SEUTA IR MELILIJA 

 

 

31 STRAIPSNIS 

 

Protokolo taikymas 

 

1. Seuta ir Melilija nepriskiriamos sąvokai ,,ES šalis“. 

 

2. Į Seutą arba Melilją importuotiems Korėjos kilmės produktams visais atžvilgiais taikomas 

toks pats muitų režimas, koks taikomas Europos Sąjungos muitų teritorijos kilmės produktams 

pagal Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas akto 

2 protokolą. Pagal šį susitarimą importuojamiems Seutos ar Melilijos kilmės produktams Korėja 

taiko tokį patį muitų režimą, koks yra suteikiamas iš ES šalies importuojamiems ir jos kilmės 

statusą turintiems produktams. 
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3. Šio straipsnio 2 dalies taikymo tikslais Seutos ir Melilijos kilmės produktams šis protokolas 

taikomas mutatis mutandis, laikantis 32 straipsnyje nustatytų specialiųjų sąlygų. 

 

 

32 STRAIPSNIS 

 

Specialiosios sąlygos 

 

1. Jeigu, laikantis 13 straipsnio nuostatų, produktai buvo vežami tiesiogiai, jie laikomi: 

 

a) Seutos ir Melilijos kilmės produktais: 

 

i) produktai, visiškai gauti Seutoje ir Melilijoje; arba 

 

ii) Seutoje ir Melilijoje gauti produktai, kuriuos gaminant naudojami kiti, nei i papunktyje 

nurodyti produktai, jeigu minėti produktai: 

 

A) buvo pakankamai apdoroti arba perdirbti, kaip apibrėžta 5 straipsnyje; arba 

 

B) yra Šalies kilmės, jei jie buvo pateikti apdoroti arba perdirbti atliekant ne tik 6 

straipsnyje nurodytas operacijas. 
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b) Korėjos kilmės produktais: 

 

i) produktai, visiškai gauti Korėjoje; arba 

 

ii) Korėjoje gauti produktai, kuriuos gaminant naudojami kiti, nei i papunktyje nurodyti 

produktai, jeigu minėti produktai: 

 

A) buvo pakankamai apdoroti arba perdirbti, kaip apibrėžta 5 straipsnyje; arba 

 

B) yra Seutos ir Melilijos arba ES šalies kilmės, jei jie buvo pateikti apdoroti arba 

perdirbti atliekant ne tik 6 straipsnyje nurodytas operacijas. 

 

2. Seuta ir Melilija laikomos viena teritorija. 

 

3. Eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas kilmės deklaracijose įrašo „Korėja“ arba „Seuta ir 

Melilija“. 

 

4. Ispanijos muitinė yra atsakinga už šio protokolo taikymą Seutoje ir Melilijoje. 
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D SKIRSNIS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

33 STRAIPSNIS 

 

Protokolo pakeitimai 

 

Prekybos komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas. 

 

 

34 STRAIPSNIS 

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl tranzitu gabenamų arba sandėliuojamų prekių 

 

Šio susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, kurios atitinka šio protokolo nuostatas ir 

kurios šio susitarimo įsigaliojimo dieną yra Šalyse vežamos tranzitu ar laikinai sandėliuojamos 

muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose, jei importuojančios Šalies muitinei per 12 mėnesių nuo 

minėtos dienos pateikiamas atgaline data surašytas kilmės įrodymo dokumentas ir dokumentai, 

įrodantys, kad prekės vežamos tiesiogiai, laikantis 13 straipsnio nuostatų. 
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I PRIEDAS 

 

 

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS 

 

1 pastaba. 

 

Sąraše išdėstyti reikalavimai, kuriuos įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdorotais arba 

perdirbtais, kaip apibrėžta šio protokolo 5 straipsnyje. 

 

2 pastaba. 

 

2.1 Pirmosiose dviejose sąrašo skiltyse apibūdinamas gautas produktas. Pirmojoje skiltyje 

nurodomas Suderintos sistemos subpozicijos, pozicijos arba skirsnio numeris, o antrojoje 

pateikiamas prekių, priskiriamų tai subpozicijai, pozicijai ar skirsniui, aprašymas pagal šią 

sistemą. Kiekvienam pirmųjų dviejų skilčių įrašui 3 arba 4 skiltyje nurodoma taisyklė. Jeigu 

tam tikrais atvejais prieš įrašą pirmojoje skiltyje nurodyta „ex“, tai reiškia, kad 3 arba 

4 skiltyje nurodytos taisyklės taikomos tik 2 skiltyje aprašytai subpozicijos arba pozicijos 

daliai. 

 

2.2 Jei 1 skiltyje sugrupuotos kelios subpozicijos arba pozicijos arba nurodytas skirsnio numeris 

ir todėl 2 skiltyje pateiktas bendras produktų aprašymas, tai gretimos 3 ar 4 skilties taisyklės 

taikomos visiems produktams, kurie pagal Suderintą sistemą priskiriami skirsnio 

subpozicijoms arba pozicijoms arba bet kurioms iš 1 skiltyje sugrupuotų subpozicijoms arba 

pozicijoms. 
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2.3 Jei tai pačiai subpozicijai arba pozicijai priskiriamiems skirtingiems produktams taikomos 

skirtingos sąrašo taisyklės, kiekvienoje įtraukoje aprašoma ta subpozicijos arba pozicijos 

dalis, kuriai taikomos gretimos 3 ar 4 skilties taisyklės. 

 

2.4 Jei įrašui pirmosiose dviejose skiltyse taisyklė nurodyta ir 3, ir 4 skiltyje, eksportuotojas gali 

pasirinkti, ar taikyti 3, ar 4 skiltyje nurodytą taisyklę. Jei 4 skiltyje nenurodyta kilmės 

taisyklė, turi būti taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė. 

 

3 pastaba. 

 

3.1. Šio protokolo 5 straipsnio nuostatos dėl produktų, kurie įgijo kilmės statusą ir kurie 

naudojami gaminant kitus produktus, taikomos nepaisant to, ar šis statusas įgytas toje 

gamykloje, kurioje šie produktai naudojami, ar kitoje Šalies gamykloje. 

 

Pavyzdys. 

 

8407 pozicijai priskiriamas variklis, kuriam pagal taisyklę nurodoma, kad kilmės statuso 

neturinčių medžiagų vertė jo sudėtyje negali sudaryti daugiau kaip 50 proc. gamintojo kainos, 

yra pagamintas iš 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 pozicijose arba 7224 10 subpozicijoje 

klasifikuojamų medžiagų. 
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Jei ši medžiaga buvo apdorota ES šalyje iš kilmės statuso neturinčio lydinio, tai ji kilmės 

statusą įgavo pagal sąrašo 7224 90 subpozicijai skirtą taisyklę. Tokiu atveju apskaičiuojant 

variklio medžiaga gali būti laikoma turinčia kilmės statusą, neatsižvelgiant į tai, ar ji buvo 

pagaminta toje pačioje gamykloje, ar kitoje ES šalies gamykloje. Taigi sumuojant panaudotų 

kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę kilmės statuso neturinčio liejinio vertė 

neįskaičiuojama. 

 

3.2. Sąrašo taisyklėje apibrėžiamas būtinas minimalus apdorojimas ar perdirbimas, o didesnis 

apdorojimas arba perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; ir atvirkščiai, mažesnis 

apdorojimas ar perdirbimas kilmės statuso nesuteikia. Taigi, jei taisyklėje nurodyta, kad tam 

tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tokią medžiagą 

leidžiama naudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama jos naudoti vėlesniame 

etape. 

 

3.3. Nedarant poveikio 3.2 pastabai, jei taisyklėje nurodoma, kad gali būti naudojamos 

„medžiagos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje“, vadinasi, gali būti panaudotos bet 

kuriai (-ioms) pozicijai (-oms) priskiriamos medžiagos (net ir tos, kurios priskiriamos tai 

pačiai pozicijai kaip ir produktas), tačiau gali būti taikomi specialūs apribojimai, kurie taip pat 

gali būti numatyti taisyklėje. 

 

Tačiau išsireiškimas „gamyba iš bet kurioje pozicijoje klasifikuojamų medžiagų, įskaitant … 

pozicijoje klasifikuojamas kitas medžiagas“ reiškia, kad gali būti naudojamos bet kuriai (-

ioms) pozicijai (-oms) priskiriamos medžiagos, išskyrus to paties aprašymo, kaip produktas, 

medžiagų, kaip nurodyta sąrašo 2 skiltyje. 
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3.4 Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad produktas gali būti pagamintas daugiau nei iš vienos 

medžiagos, tai reiškia, kad gali būti panaudota viena ar daugiau medžiagų. Nebūtina, kad būtų 

panaudotos visos medžiagos. 

 

Pavyzdys. 

 

5208–5212 pozicijoms priskiriamiems audiniams pagal taisyklę nurodoma, kad gali būti 

naudojami natūralūs pluoštai ir, be kitų medžiagų, cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad 

turi būti panaudoti abiejų rūšių medžiagos; galima naudoti vienos ar kitos, arba abiejų rūšių 

medžiagas kartu. 

 

3.5 Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši 

sąlyga, be abejonės, nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl joms būdingų savybių 

negali atitikti taisyklės. (Be to, žr. 6.2 pastabą, skirtą tekstilės gaminiams.) 

 

Pavyzdys. 

 

1904 pozicijai priskiriamų paruoštų maisto produktų taisyklėje aiškiai nurodoma nenaudoti 

grūdų arba jų darinių, bet nedraudžiama naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar 

kitų priedų, kurie nėra iš grūdų pagaminti produktai. 

 

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikrų sąraše 

nurodytų medžiagų, ankstesniame gamybos etape gali būti pagaminti iš to paties pobūdžio 

medžiagos. 
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Pavyzdys. 

 

Jei ex 62 skirsniui priskiriamas drabužis yra pasiūtas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies 

dirbiniams leidžiama naudoti tik kilmės statuso neturinčius verpalus, negalima pradėti 

gamybos nuo kilmės statuso neturinčio neaustinio audinio, net jei neaustiniai audiniai 

paprastai negali būti gaminami iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai būtų 

ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštai. 

 

3.6. Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyti du galimi kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios 

vertės procentiniai dydžiai, šių dydžių negalima sudėti. Kitaip tariant, didžiausia kilmės 

statuso neturinčių produktų vertė niekada negali viršyti didesniojo iš nurodytų procentinių 

dydžių. Be to, negali būti viršijami atskiri konkrečioms medžiagoms nurodyti procentiniai 

dydžiai. 

 

4 pastaba. 

 

4.1. Terminas „natūralūs pluoštai“ sąraše naudojamas pluoštams, išskyrus dirbtinius ar sintetinius 

pluoštus, nurodyti. Jis skirtas tik gamybos etapams prieš verpimą, taip pat atliekoms 

apibūdinti ir, jei kitaip neapibrėžta, jam priskiriami sukaršti, šukuoti arba kitaip apdoroti, bet 

nesuverpti pluoštai. 

 

4.2. Terminas „natūralūs pluoštai“ aprėpia 0503 pozicijai priskiriamus ašutus, 5002 ir 

5003 pozicijoms priskiriamą šilką, taip pat 5101–5105 pozicijoms priskiriamus vilnos 

pluoštus ir švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, 5201–5203 pozicijoms 

priskiriamus medvilnės pluoštus ir kitus 5301–5305 pozicijoms priskiriamus augalinius 

pluoštus. 
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4.3. Terminai „tekstilinė masė“, „cheminės medžiagos“ ir „medžiagos popieriui gaminti“ sąraše 

vartojamos 50–63 skirsniams nepriskiriamoms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos 

dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui arba verpalams gaminti, apibūdinti. 

 

4.4. Terminas „cheminis kuokštelinis pluoštas“ sąraše vartojamas 5501–5507 pozicijoms 

priskiriamų sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtėms, kuokšteliniams pluoštams ar atliekoms 

apibūdinti. 

 

5 pastaba. 

 

5.1. Jei sąraše prie tam tikro produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 skiltyje nurodyti 

reikalavimai netaikomi jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms gaminant 

šį produktą, jei jos kartu sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendros visų pagrindinių panaudotų 

tekstilės medžiagų masės. (Be to, žr. 5.3 ir 5.4 pastabas) 

 

5.2. Tačiau 5.1 pastaboje minima paklaida gali būti taikoma tik mišriems produktams, 

pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų. 

 

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios: 

 

– šilkas, 

 

– vilna, 

 

– šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, 
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– švelniavilnių gyvūnų plaukai, 

 

– ašutai, 

 

– medvilnė, 

 

– popieriaus gamybos medžiagos ir popierius, 

 

– linai, 

 

– sėjamosios kanapės, 

 

– džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos, 

 

– sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai, 

 

– kokoso, abakos, ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, 

 

– sintetinės cheminės gijos, 

 

– dirbtinės cheminės gijos, 

 

– elektros srovei laidžios gijos, 

 

– sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,  
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– dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,  

 

– verpalai, pagaminti iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, 

apvytiniai arba neapvytiniai, 

 

– verpalai, pagaminti iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, 

apvytiniai arba neapvytiniai, 

 

– 5605 pozicijai priskiriami produktai (metalizuotieji siūlai) su ne platesne kaip 5 mm 

aliumininės folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio 

milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba 

spalvotais klijais; 

 

– kiti 5605 pozicijai priskiriami produktai. 

 

Pavyzdys. 

 

5205 pozicijai priskiriami verpalai, pagaminti iš 5203 pozicijai priskiriamų medvilnės pluoštų 

ir iš 5506 pozicijai priskiriamų sintetinių kuokštelinių pluoštų, yra mišrūs verpalai. Todėl 

kilmės statuso neturintys sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, neatitinkantys kilmės taisyklių 

(pagal taisykles reikalaujama gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės plaušienos), gali 

būti panaudoti, jei jų bendras svoris verpaluose sudaro ne daugiau kaip 10 proc. verpalų 

masės. 
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Pavyzdys. 

 

5112 pozicijai priskiriamas vilnonis audinys, pagamintas iš 5107 pozicijai priskiriamų 

vilnonių verpalų ir iš 5509 pozicijai priskiriamų sintetinių kuokštelinių pluoštų, yra mišrus 

audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (pagal taisykles 

reikalaujama gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės plaušienos), arba vilnoniai 

verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (pagal taisykles reikalaujama gaminti iš nekarštų 

arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui natūralių pluoštų), arba jų mišinys gali būti 

panaudoti, jei jų bendra masė audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 proc. audinio masės. 

 

Pavyzdys. 

 

5802 pozicijai priskiriamos siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, pagamintos iš 5205 pozicijai 

priskiriamų medvilnės verpalų ir 5210 pozicijai priskiriamo medvilninio audinio, tik tada yra 

mišrus produktas, kai pats medvilninis audinys yra mišrus, t. y. pagamintas iš verpalų, 

priskiriamų dviems skirtingoms pozicijoms, arba jei panaudoti medvilnės verpalai yra mišrūs. 

 

Pavyzdys. 

 

Jei siūtinė pūkinė tekstilės medžiaga buvo pagaminta iš 5205 pozicijai priskiriamų medvilnės 

verpalų ir 5407 pozicijai priskiriamo sintetinio audinio, tuomet akivaizdu, kad panaudoti 

verpalai yra dvi skirtingos pagrindinės tekstilės medžiagos ir atitinkamai siūtinė pūkinė 

tekstilės medžiaga yra mišrus produktas. 
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5.3. Kai produktų sudėtyje yra „verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais 

polieterio segmentais, apvytinių arba neapvytinių“, paklaida šiems verpalams yra 20 procentų. 

 

5.4. Kai produktų sudėtyje yra „ne platesnė kaip 5 mm aliumininės folijos ar plastikinės plėvelės, 

padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės 

plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“, paklaida šiai juostelei yra 30 procentų. 

 

6 pastaba. 

 

6.1. Kai sąraše yra nuoroda į šią pastabą, gali būti panaudotos tekstilės medžiagos, išskyrus 

pamušalus ir įdėklus, neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje nurodytos taisyklės, taikomos 

konkrečiam gatavam produktui, jei jos priskiriamos kitai nei produktas pozicijai ir jei jų vertė 

sudaro ne daugiau kaip aštuonis procentus produkto gamintojo kainos. 
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6.2. Nedarant poveikio 6.3 pastabai, 50–63 skirsniams priskiriamos medžiagos gali būti laisvai 

naudojamos tekstilės gaminių gamyboje, nesvarbu, ar jų sudėtyje yra tekstilės medžiagų, ar 

nėra. 

 

Pavyzdys. 

 

Jei sąrašo taisyklėje nurodoma, kad tam tikram tekstilės dirbiniui, pavyzdžiui, kelnėms, turi 

būti naudojami verpalai, tai nedraudžiama naudoti ir metalo dirbinių, pavyzdžiui, sagų, nes 

sagos nėra priskiriamos 50–63 skirsniams. Dėl tos pačios priežasties pagal taisyklę 

nedraudžiama naudoti užtrauktukų, nors užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės 

medžiagų. 

 

6.3. Jei apskaičiuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę taikoma procentinio 

dydžio taisyklė, tada turi būti įskaityta ir 50–63 skirsniams nepriskiriamų medžiagų vertė. 

 

 

_______________ 
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II PRIEDAS 

 

 

KILMĖS STATUSO NETURINČIŲ MEDŽIAGŲ APDOROJIMO AR  

PERDIRBIMO OPERACIJŲ, KURIAS REIKIA ATLIKTI, KAD  

PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS 

 

Šis susitarimas gali būti taikomas ne visiems šiame sąraše nurodytiems produktams. Todėl būtina 

atsižvelgti į kitas šio susitarimo dalis. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
1 skirsnis Gyvi gyvūnai Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 

skirsnyje, yra visiškai gauti.  
 

2 skirsnis Mėsa ir valgomieji mėsos 
subproduktai 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 1 
ir 2 skirsniuose, yra visiškai 
gautos. 

 

3 skirsnis Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti 
vandens bestuburiai 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
3 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

ex 4 skirsnis Pienas ir pieno produktai; paukščių 
kiaušiniai; natūralus medus; 
gyvūninės kilmės maisto produktai, 
nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus: 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
4 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

0403 Pasukos, rūgpienis ir grietinė, 
jogurtas, kefyras ir kitoks 
fermentuotas arba raugintas pienas ir 
grietinėlė, koncentruoti arba 
nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba 
nepridėta cukraus ar kitų saldiklių 
arba aromatinių medžiagų, taip pat 
į kuriuos pridėta arba nepridėta 
vaisių, riešutų arba kakavos 
 

Gamyba, kai: 
- visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
4 skirsnyje, yra visiškai 
gautos, 
- visos vaisių sultys 
(išskyrus ananasų, žaliųjų 
citrinų arba greipfrutų), 
klasifikuojamos 
2009 pozicijoje, turi kilmės 
statusą ir 
- visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

5 skirsnis Gyvūninės kilmės produktai, 
nenurodyti kitoje vietoje  

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
5 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

6 skirsnis Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai 

Gamyba, kai: 
- visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
6 skirsnyje, yra visiškai 
gautos, ir 
- visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

7 skirsnis Valgomosios daržovės ir kai kurie 
šakniavaisiai bei gumbavaisiai 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
7 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

8 skirsnis Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų 
vaisių arba melionų žievelės ir luobos 

Gamyba, kai: 
- visi panaudoti vaisiai 
ir riešutai, klasifikuojami 8 
skirsnyje, yra visiškai gauti, ir 
- visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 9 skirsnis Kava, arbata, matė ir prieskoniai; 

išskyrus: 
Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
9 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

0901 Kava, skrudinta arba neskrudinta, be 
kofeino arba su kofeinu; kavos 
išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, 
turintys bet kokį kiekį kavos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

ex 0902 Arbata, aromatinta arba nearomatinta, 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

0902 10 Žalioji arbata (nefermentuota), 
tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose 
jos kiekis ne didesnis kaip 3 kg 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
9 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

 0910 91 Prieskonių mišiniai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

10 skirsnis Javai Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
10 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

ex 11 skirsnis Malybos produkcija; salyklas; 
krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; 
išskyrus: 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 7, 
8, 10, 11 ir 23 skirsniuose, yra 
visiškai gautos.  

 

1106 10 Džiovintų ankštinių daržovių, 
klasifikuojamų 0713 pozicijoje, 
miltai, rupiniai ir milteliai 

 Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

12 skirsnis Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; 
įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; 
augalai, naudojami pramonėje ir 
medicinoje; šiaudai ir pašarai 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
12 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

1301 Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai 
ir aliejingosios dervos (oleorezinai) 
(pavyzdžiui, balzamai) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, priskiriamų 1301 
pozicijai, vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 1302 Augalų syvai ir ekstraktai; pektino 
medžiagos, pektinatai ir pektatai; 
agaras ir kitos augalinės gleivės bei 
tirštikliai, modifikuoti arba 
nemodifikuoti, išskyrus 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

1302 19 Augalų syvai ir ekstraktai, kiti Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
1211 20 poziciją. 

 

1302 31, 1302 32 ir 1302 
39 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, 
modifikuoti arba nemodifikuoti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

14 skirsnis Augalinės pynimo medžiagos; 
augaliniai produktai, nenurodyti 
kitoje vietoje 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
14 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 15 skirsnis Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir 

aliejus bei jų skilimo produktai; 
paruošti valgomieji riebalai; 
gyvūninis arba augalinis vaškas; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

1501 Kiauliniai riebalai (įskaitant 
kiaulinius taukus) ir naminių 
paukščių taukai, išskyrus 
klasifikuojamus 0209 arba 
1503 pozicijoje 

Gamyba iš kiaulienos arba 
kiaulienos valgomųjų mėsos 
subproduktų, klasifikuojamų 
0203 ar 0206 pozicijoje, arba 
naminių paukščių mėsos ir 
valgomųjų mėsos 
subproduktų, klasifikuojamų 
0207 pozicijoje. Tačiau 
kaulai, klasifikuojami 
0506 pozicijoje, negali būti 
panaudoti.  

 

1502 Galvijų, avių arba ožkų taukai, 
išskyrus klasifikuojamus 
1503 pozicijoje 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
2 skirsnyje, ir kaulai, 
klasifikuojami 
0506 pozicijoje, turi būti 
visiškai gauti. 

 

1504 Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir 
aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti 
arba rafinuoti, bet chemiškai 
nemodifikuoti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje.  

 

1505 Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų 
gaunamos riebalų medžiagos 
(įskaitant lanoliną) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

1506 Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei 
jų frakcijos, nerafinuoti arba 
rafinuoti, bet chemiškai 
nemodifikuoti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

1507–ex 1515 Augalinis aliejus ir jo frakcijos, 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

1509 ir 1510  Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, kitas 
aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš 
alyvuogių 

Gamyba, kai visos panaudotos 
augalinės medžiagos yra 
visiškai gautos.  

 

1515 50 Sezamų aliejus ir jo frakcijos Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
medžiagas, klasifikuojamas 
12 skirsnyje. 

 

1516 Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir 
aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš 
dalies sukietinti, peresterinti, 
reesterinti arba elaidinizuoti, 
nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau 
neapdoroti 
 

Gamyba, kai: 
- visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
2 skirsnyje, yra visiškai 
gautos, ir 
- visos panaudotos 
augalinės medžiagos, 
klasifikuojamos 7, 8, 10, 15 ir 
23 skirsniuose, yra visiškai 
gautos. Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos 1507, 1508, 
1511 ir 1513 pozicijose, gali 
būti panaudotos.  

 

1517 Margarinas; gyvūninių arba augalinių 
riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame 
skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba 
aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai 
arba preparatai, išskyrus 
valgomuosius riebalus, aliejų arba jų 
frakcijas, klasifikuojamus 
1516 pozicijoje  
 

Gamyba, kai: 
- visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 2 
ir 4 skirsniuose, yra visiškai 
gautos, ir 
- visos panaudotos 
augalinės medžiagos, 
klasifikuojamos 7, 8, 10, 15 ir 
23 skirsniuose, yra visiškai 
gautos. Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos 1507, 1508, 
1511 ir 1513 pozicijose, gali 
būti panaudotos.  
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
16 skirsnis Gaminiai iš mėsos, žuvies arba 

vėžiagyvių, moliuskų arba kitų 
vandens bestuburių 
 

Gamyba: 
- iš gyvūnų, 
klasifikuojamų 1 skirsnyje, ir 
(arba) 
- kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
3 skirsnyje, yra visiškai 
gautos.  

 

ex 17 skirsnis Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš 
cukraus; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

1701 91 Cukranendrių arba cukrinių runkelių 
cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, 
kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta 
aromatinių arba dažančiųjų medžiagų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

1702 Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną 
laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, 
kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į 
kuriuos nepridėta aromatinių arba 
dažančiųjų medžiagų; dirbtinis 
medus, sumaišytas arba nesumaišytas 
su natūraliu medumi; karamelė 
(degintas cukrus) 

  

 - Chemiškai gryna maltozė ir 
fruktozė 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, įskaitant kitas 
medžiagas, klasifikuojamas 
1702 pozicijoje. 

 

 - Kitas cukrus kieto būvio su 
aromatinių arba dažančiųjų medžiagų 
priedais 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos.  

 

 - kitos. Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos turi kilmės statusą. 

 

ex 1703 Melasa, gauta ekstrahuojant arba 
rafinuojant cukrų, į kurią pridėta 
aromatinių arba dažančiųjų medžiagų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos.  

 

1704 Konditerijos gaminiai iš cukraus 
(įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys 
kakavos 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 17 
skirsnyje, vertė neviršija 30 % 
produkto gamintojo kainos.  

 

18 skirsnis Kakava ir gaminiai iš kakavos 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 17 
skirsnyje, vertė neviršija 30 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
1901 Salyklo ekstraktas; maisto produktai 

iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo 
arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje 
nėra kakavos arba kurių sudėtyje 
esanti kakava, iš kurios visiškai 
pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 
40 % masės, nenurodyti kitoje 
vietoje; maisto produktai iš prekių, 
klasifikuojamų 0401–0404 
pozicijose, kurių sudėtyje nėra 
kakavos arba kurių sudėtyje esanti 
kakava, iš kurios visiškai pašalinti 
riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % 
masės, nenurodyti kitoje vietoje 

Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
kitoje pozicijoje negu 
produktas, 
- kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
4 skirsnio 1006 pozicijoje ir 
11 skirsnyje, yra visiškai 
gautos, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

ex 1902 Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, 
įdaryti (mėsa arba kitais produktais) 
arba neįdaryti, taip pat paruošti arba 
neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, 
spagečiai, makaronai, vermišeliai, 
lazanja, gnočiai, ravioliai (koldūnai), 
vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, 
paruoštas arba neparuoštas, išskyrus:  

Gamyba, kai:  
- visi panaudoti 10 ir 
11 skirsniuose klasifikuojami 
javai ir jų dariniai (išskyrus 
kietuosius kviečius ir jų 
darinius) yra visiškai gauti, ir 
- visos panaudotos 2 ir 
3 skirsniuose klasifikuojamos 
medžiagos yra visiškai gautos, 
jei jų vertė neviršija 20 % 
produkto svorio.  

 

ex 1902 19 Vermišeliai, nevirti, džiovinti ir 
neįdaryti, gauti iš miltų, išskyrus 
kietųjų kviečių manų kruopas  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 1902 30 Vermišeliai ramen , šildant ar 
kepant greitai paruošiami vermišeliai, 
supakuoti su įvairiais prieskoniais, 
taip pat maltais aitriaisiais pipirais, 
druska, česnako skonio milteliais ir 
pagrindinėmis skonio suteikiančiomis 
medžiagomis 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

1903 Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos 
pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, 
žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus bulvių 
krakmolą, klasifikuojamą 
1108 pozicijoje. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
1904 Paruošti maisto produktai, pagaminti 

išpučiant arba skrudinant javų grūdus 
ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, 
kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus 
kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių 
arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą 
(išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), 
apvirti arba paruošti kitu būdu, 
nenurodyti kitoje vietoje  

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
1806 pozicijoje 
klasifikuojamas medžiagas, 
- kai visi panaudoti 
10 ir 11 skirsniuose 
klasifikuojami javai ir miltai 
(išskyrus kietuosius kviečius 
ir Zea indurata kukurūzus bei 
jų darinius) yra visiškai gauti, 
ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

ex 1905 Duona, pyragai, bandelės, 
pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, 
su kakava arba be kakavos; ostijos ir 
kalėdaičiai, tuščios kapsulės, 
naudojamos farmacijoje, plokštieji 
vafliai, ryžinis popierius ir panašūs 
produktai, išskyrus  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
medžiagas, klasifikuojamas 
11 skirsnyje. 

 

ex 1905 90 Kepiniai iš ryžių Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 20 skirsnis Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų 
augalų dalių produktai; išskyrus: 

Gamyba, kai: 
- visi panaudoti 7, 8 ir 
12 skirsniuose klasifikuojami 
vaisiai, riešutai ar daržovės 
yra visiškai gauti, ir 
- visų panaudotų medžiagų, 
klasifikuojamų 17 skirsnyje, 
vertė neviršija 30 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

2006 Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių 
žievelės ir kitos augalų dalys, 
konservuotos cukruje (nusausintos, 
apcukruotos (glacé) arba cukruotos 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

2007 Džemai, vaisių drebučiai (želė), 
marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės 
ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos 
pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų 
saldiklių 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 8 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
2008 11 Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios 

augalų dalys, paruošti arba 
konservuoti kitais būdais, kurių 
sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų 
saldiklių arba alkoholio arba kurių 
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar 
kitų saldiklių arba alkoholio, kitur 
nenurodyti arba neįtraukti; žemės 
riešutai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

2008 19 Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios 
augalų dalys, paruošti arba 
konservuoti kitais būdais, kurių 
sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų 
saldiklių arba alkoholio arba kurių 
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar 
kitų saldiklių arba alkoholio, 
nenurodyti kitoje vietoje; kiti, 
įskaitant mišinius 

Gamyba, kai visų panaudotų 
kilmės statusą turinčių riešutų 
ir aliejinių kultūrų sėklų, 
klasifikuojamų 0801, 0802 ir 
1202–1207 pozicijose, vertė 
viršija 60 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

2008 91, 2008 92 ir 
2008 99 

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios 
augalų dalys, paruošti arba 
konservuoti kitais būdais, kurių 
sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų 
saldiklių arba alkoholio arba kurių 
sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar 
kitų saldiklių arba alkoholio, kitur 
nenurodyti arba neįtraukti; kiti, 
įskaitant mišinius, išskyrus 
klasifikuojamus 2008 19 
subpozicijoje 

Gamyba:  
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir  
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

2009 Nefermentuotos vaisių sultys 
(įskaitant vynuogių misą) ir daržovių 
sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir 
kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus 
ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje 
nėra pridėtojo cukraus ar kitų 
saldiklių 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

ex 21 skirsnis Įvairūs maisto produktai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 2103 Padažai ir jų pusgaminiai 
(koncentratai); sumaišyti uždarai ir 
sumaišyti pagardai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau garstyčių miltai ar 
rupiniai arba paruoštos 
garstyčios gali būti panaudoti. 

 

2103 30 Garstyčių miltai ir rupiniai bei 
paruoštos garstyčios  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

2103 90 kitos. Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

2104 10 Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai 
(koncentratai) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus paruoštas 
ar konservuotas daržoves, 
klasifikuojamas 2002–
2005 pozicijose. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 9 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
2105 Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su 

kakava arba be jos  
Gamyba, kai: 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
4 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

2106 Maisto produktai, nenurodyti kitoje 
vietoje 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, 
- kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
1211 20 ir 1302 19 
subpozicijose, yra visiškai 
gautos, ir  
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
4 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos, ir  
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

ex 22 skirsnis Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai 
bei actas; išskyrus: 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visos panaudotos 
vynuogės arba medžiagos, 
gautos iš vynuogių, yra 
visiškai gautos. 

 

2202 Vandenys, įskaitant mineralinius ir 
gazuotuosius vandenis, į kuriuos 
pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba 
aromatinių medžiagų, ir kiti 
nealkoholiniai gėrimai, išskyrus 
vaisių arba daržovių sultis, 
klasifikuojamas 2009 pozicijoje 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, 
- kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
17 skirsnyje, vertė neviršija 
30 % produkto gamintojo 
kainos, 
- kai bet kurios 
panaudotos vaisių sultys 
(išskyrus ananasų, laimų arba 
greipfrutų), klasifikuojamos 
2009 pozicijoje, turi kilmės 
statusą, ir 
- kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
1211 20 ir 1302 19 
subpozicijose, yra visiškai 
gautos.  

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 10 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
2207 Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio 

alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 
% tūrio; denatūruotas etilo alkoholis 
ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo 
spiritai 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
medžiagas, klasifikuojamas 
2207 ar 2208 pozicijose, ir 
- kai visos panaudotos 
vynuogės arba medžiagos, 
gautos iš vynuogių, yra 
visiškai gautos.  

 

2208 Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio 
alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % 
tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai 
gėrimai 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
medžiagas, klasifikuojamas 
2207 ar 2208 pozicijose, ir 
- kai visos panaudotos 
vynuogės arba medžiagos, 
gautos iš vynuogių, yra 
visiškai gautos. 

 

ex 23 skirsnis Maisto pramonės liekanos ir atliekos; 
paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 2301  Banginių rupiniai; žuvų arba 
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų 
vandens bestuburių miltai, rupiniai ir 
granulės, netinkami vartoti žmonių 
maistui 
 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 2 
ir 3 skirsniuose, yra visiškai 
gautos.  

 

2303 10 Krakmolo gamybos ir panašios 
liekanos 

Gamyba, kai visi panaudoti 
kukurūzai yra visiškai gauti. 

 

2306 90 Išspaudos ir kitos kietos augalinių 
riebalų arba augalinio aliejaus 
ekstrakcijos liekanos, išskyrus 
klasifikuojamas 2304 arba 2305 
pozicijose, maltos arba nemaltos, 
granuliuotos arba negranuliuotos; 
kitos 

Gamyba, kai visos panaudotos 
alyvuogės, klasifikuojamos 7 
skirsnyje, yra visiškai gautos.  

 

2309 Produktai, naudojami gyvūnų 
pašarams 
 

Gamyba, kai: 
 visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 2, 
3, 4, 10, 11 ir 17 skirsniuose, 
turi kilmės statusą.  

 

ex 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai; išskyrus: 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos, klasifikuojamos 
24 skirsnyje, yra visiškai 
gautos. 

 

2402 Cigarai, įskaitant cigarus su 
apipjaustytais galais, cigarilės ir 
cigaretės su tabaku arba tabako 
pakaitalais 

Gamyba, kai ne mažiau kaip 
70 % masės panaudoto 
neperdirbto tabako arba 
tabako liekanų, 
klasifikuojamų 
2401 pozicijoje, turi kilmės 
statusą.  

 

 2403 10 Rūkomasis tabakas Gamyba, kai ne mažiau kaip 
70 % masės panaudoto 
neperdirbto tabako arba 
tabako liekanų, 
klasifikuojamų 
2401 pozicijoje, turi kilmės 
statusą.  

 

ex 25 skirsnis Druska; siera; žemės ir akmenys; 
tinkavimo medžiagos, kalkės ir 
cementas; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 11 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
2504 10 Gamtinis grafitas, turintis miltelių 

arba žvynelių pavidalą 
Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

 2515 12 Marmuras ir travertinas, tiktai 
suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į 
stačiakampius (įskaitant kvadratinius) 
blokus arba plokštes 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

 2516 12 Granitas, tiktai suskaldytas pjaunant 
ar kitu būdu į stačiakampius 
(įskaitant kvadratinius) blokus arba 
plokštes 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

 2518 20 Degtas ar sukepintas dolomitas  Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

ex 2519 Susmulkintas gamtinis magnio 
karbonatas (magnezitas) sandariai 
uždarytuose konteineriuose ir magnio 
oksidas, grynas arba negrynas, 
išskyrus lydytą magneziją ar perdegtą 
(sukepintą) magneziją 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau gamtinis magnio 
karbonatas (magnezitas) gali 
būti panaudotas. 

 

ex 2520 20 Specialiai paruošti stomatologiniai 
gipsai 
 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

2525 20 Žėručio milteliai Žėručio arba žėručio atliekų 
malimas. 

 

ex 2530 90 Žemės dažai, degti arba susmulkinti į 
miltelius 

Žemės dažų deginimas arba 
malimas. 

 

26 skirsnis Rūdos, šlakas ir pelenai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

27 skirsnis Mineralinis kuras, mineralinės alyvos 
ir jų distiliavimo produktai; 
bituminės medžiagos; mineraliniai 
vaškai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje.  

 

28 skirsnis Neorganiniai chemikalai; organiniai 
arba neorganiniai tauriųjų metalų, 
retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų 
elementų arba izotopų junginiai; 
išskyrus 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 29 skirsnis Organiniai chemijos produktai; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 2905 19 Metalų alkoholiatai iš šios pozicijos 
alkoholių ir etanolio 

Gamyba iš bet kuriai pozicijai 
priskiriamų medžiagų, 
įskaitant kitas medžiagas, 
priskiriamas 2905 pozicijai. 
Tačiau metalų alkoholiatai, 
klasifikuojami šioje 
pozicijoje, gali būti panaudoti, 
jei jų bendra vertė neviršija 
20 % produkto gamintojo 
kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50% produkto gamintojo 
kainos. 



EU/KR/P1/II priedas/lt 12 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
2915 Sočiosios alifatinės 

monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, 
halogenidai, peroksidai ir 
peroksirūgštys; ų halogeninti, 
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti 
dariniai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. Tačiau visų 
panaudotų medžiagų, 
klasifikuojamų 2915 ir 
2916 pozicijose, vertė negali 
viršyti 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
40% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 2932 - Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, 
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti 
dariniai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. Tačiau visų 
panaudotų medžiagų, 
klasifikuojamų 
2909 pozicijoje, vertė negali 
viršyti 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50% produkto gamintojo 
kainos. 

 - Cikliniai acetaliai ir vidiniai 
pusacetaliai bei jų halogeninti, 
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti 
dariniai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
40% produkto gamintojo 
kainos. 

2933 Heterocikliniai junginiai, kurių 
molekulėse yra tik azoto 
heteroatomas (-ai) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. Tačiau visų 
panaudotų medžiagų, 
klasifikuojamų 2932 ir 
2933 pozicijose, vertė negali 
viršyti 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
40% produkto gamintojo 
kainos. 

2934 Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir 
jų druskos, chemiškai apibūdintos 
arba neapibūdintos; kiti 
heterocikliniai junginiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. Tačiau visų 
panaudotų medžiagų, 
klasifikuojamų 2932, 2933 
ir 2934 pozicijose, vertė 
negali viršyti 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
40% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 30 skirsnis Farmacijos produktai; išskyrus Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3001 Liaukos ir kiti organai, skirti naudoti 
organoterapijoje, džiovinti, sumalti į 
miltelius arba nemalti; liaukų arba 
kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, 
skirti naudoti organoterapijoje; 
heparinas ir jo druskos; kitos 
žmogaus arba gyvūninės medžiagos, 
paruoštos naudoti terapijoje arba 
profilaktikoje, nenurodytos kitoje 
vietoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3002 Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, 

paruoštas naudoti terapijoje, 
profilaktikoje arba diagnostikoje; 
imuniniai serumai ir kitos kraujo 
frakcijos bei modifikuoti 
imunologijos produktai, gauti 
naudojant biotechnologinius procesus 
arba jų nenaudojant; vakcinos, 
toksinai, mikroorganizmų kultūros 
(išskyrus mieles) ir panašūs produktai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

3006 91 Reikmenys, atpažįstami kaip skirti 
ostomijai 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 31 skirsnis Trąšos; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3105 Mineralinės arba cheminės trąšos, 
kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų 
elementai: azotas, fosforas ir kalis; 
kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos 
šiame skirsnyje, turinčios tablečių 
arba panašių formų pavidalą arba 
supakuotos į pakuotes, kurių bruto 
masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus: 
- natrio nitratą 
- kalcio cianamidą;  
- kalio sulfatą 
- magnio kalio sulfatą. 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti panaudotos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 32 skirsnis Rauginimo arba dažymo ekstraktai; 
taninai ir jų dariniai; dažikliai, 
pigmentai ir kitos dažiosios 
medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir 
kitos mastikos; rašalai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3201 Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai 
ir kiti dariniai 

Gamyba iš augalinių 
rauginimo ekstraktų. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3204 Sintetinės organinės dažiosios 

medžiagos, chemijos atžvilgiu 
apibūdintos arba neapibūdintos; 
preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 
pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė 
dalis yra sintetinė organinė dažioji 
medžiaga; sintetiniai organiniai 
produktai, naudojami kaip 
fluorescuojančios balinimo 
medžiagos arba liuminoforai, 
chemijos atžvilgiu apibūdinti arba 
neapibūdinti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3205 Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti 
šio skirsnio 3 pastaboje, kurių 
pagrindinės sudėtinės dalys yra 
spalvotieji lakai (1) 
 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 
medžiagas, klasifikuojamas 
3203, 3204 ir 3205 pozicijose. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos 
3205 pozicijoje, gali būti 
panaudotos, jei jų bendra vertė 
neviršija 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3206 Kitos dažiosios medžiagos; 
preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 
pastaboje, išskyrus klasifikuojamus 
3203, 3204 arba 3205 pozicijoje; 
neorganiniai produktai, naudojami 
kaip liuminoforai, chemiškai 
apibūdinti arba neapibūdinti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 33 skirsnis Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų 
ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, 
kosmetikos ir tualetiniai preparatai; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3301 Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba 
nedeterpenuoti), įskaitant konkretus 
ir absoliutus; ekstrahuotosios 
aliejingos dervos (oleorezinai); 
ekstrahuotosios aliejingos dervos 
(oleorezinai); eterinių aliejų 
koncentratai riebaluose, 
nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose 
arba panašiose medžiagose, gauti 
anfleražo arba maceravimo būdu; 
šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų 
deterpenacijos produktai; eterinių 
aliejų vandeniniai distiliatai ir 
vandeniniai tirpalai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, įskaitant šios 
pozicijos kitos „grupės“ (2) 
medžiagas. Tačiau tos pačios 
kaip ir produktas grupės 
medžiagos gali būti 
naudojamos, jei jų bendra 
vertė neviršija 20 % produkto 
gamintojo kainos. 
 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

                                                 
1 32 skirsnio 3 pastaboje nurodoma, kad šie preparatai yra tokie, kurie naudojami bet kokioms 

medžiagoms dažyti arba kaip sudedamosios dalys dažiesiems preparatams gaminti, jeigu jie 
nėra klasifikuojami kitoje 32 skirsnio pozicijoje. 

2 „Grupė“ – kiekviena pozicijos dalis, atskirta nuo kitos kabliataškiu. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 34 skirsnis Muilas, organinės paviršinio 

aktyvumo medžiagos, skalbikliai, 
tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, 
paruošti vaškai, blizginimo arba 
šveitimo priemonės, žvakės ir 
panašūs dirbiniai, modeliavimo 
pastos, stomatologiniai vaškai, taip 
pat stomatologijos preparatai, 
daugiausia iš gipso; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3404  Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai; 
parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų 
iš bituminių mineralų, anglies dulkių 
vaško arba nuodegų vaško pagrindu 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 35 skirsnis Albumininės medžiagos; modifikuoti 
krakmolai; klijai; fermentai 
(enzimai); išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3505 Dekstrinai ir kiti modifikuoti 
krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti 
arba esterinti krakmolai); klijai, 
daugiausia sudaryti iš krakmolų, 
dekstrinų arba kitų modifikuotų 
krakmolų: 

  

 - eterinti ir esterinti 
krakmolai, 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, įskaitant kitas 
medžiagas, klasifikuojamas 
3505 pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

 - kiti. Gamyba iš medžiagų, 
neklasifikuojamų 
1108 pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3507 Kitur nenurodyti arba neįtraukti 
paruošti fermentai (enzimai) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

36 skirsnis Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; 
degtukai; piroforiniai lydiniai; tam 
tikros degiosios medžiagos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 37 skirsnis Fotografijos ir kinematografijos 
prekės; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3701 Fotoplokštelės ir fotojuostos, 

plokščiosios, įjautrintos, 
neeksponuotos, pagamintos iš bet 
kurių medžiagų, išskyrus popierių, 
kartoną ir tekstilės medžiagas; 
momentinės fotografijos juostos, 
plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, 
įdėtos arba neįdėtos į kasetes: 

  

  - momentinės fotografijos 
juostos, skirtos spalvotai fotografijai, 
kasetėse, 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 3701 ir 
3702 pozicijas. Tačiau 
medžiagos, klasifikuojamos 
3702 pozicijoje, gali būti 
panaudotos, jei jų bendra vertė 
neviršija 30 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

 - kiti. Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 3701 ir 
3702 pozicijas. Tačiau 
medžiagos, klasifikuojamos 
3701 ir 3702 pozicijose, gali 
būti panaudotos, jei jų bendra 
vertė neviršija 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3702 Ritinėlių pavidalo fotojuostos, 
įjautrintos, neeksponuotos, 
pagamintos iš bet kurių medžiagų, 
išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės 
medžiagas; ritinėlių pavidalo 
momentinės fotografijos juostos, 
įjautrintos, neeksponuotos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 3701 ir 
3702 pozicijas. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3704 Fotografijos plokštelės, juostos, 
popierius, kartonas ir tekstilės 
medžiagos, eksponuotos, bet 
neišryškintos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 3701–
3704 pozicijas 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos 

ex 38 skirsnis Įvairūs chemijos produktai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3803 00 Rafinuota talo alyva Neapdirbtos talo alyvos 
rafinavimas. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

ex 3805 10 Spiritas iš sulfatinio terpentino, 
valytas 

Nevalyto spirito iš sulfatinio 
terpentino valymas 
distiliuojant arba rafinuojant. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 

3806 30 Esterinės dervos Gamyba iš kanifolijos rūgščių. Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 
% produkto gamintojo 
kainos. 



EU/KR/P1/II priedas/lt 17 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3808 Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, 

herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir 
augalų augimo reguliatoriai, 
dezinfekcijos priemonės ir panašūs 
produktai, suformuoti į formas arba 
supakuoti į mažmeninei prekybai 
skirtas pakuotes, arba turintys 
preparatų arba dirbinių pavidalą 
(pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, 
dagčiai ir žvakės bei lipnūs 
musgaudžiai) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos.  

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3809 Apdailos agentai, priemonės, 
naudojamos dažymui arba dažiklių 
fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai 
bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir 
kandikai), naudojami tekstilės, 
popieriaus, odos pramonėje arba 
panašiose pramonės šakose, 
nenurodyti kitoje vietoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3810 Metalo paviršių ėsdinimo preparatai 
(beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai 
preparatai, skirti litavimui, litavimui 
kietuoju lydmetaliu arba virinimui; 
litavimo, litavimo kietuoju 
lydmetaliu arba suvirinimo milteliai 
ir pastos iš metalų ir iš kitų 
medžiagų; preparatai, naudojami 
suvirinimo elektrodų arba strypų 
šerdims ir apvalkalams 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3811 Antidetonaciniai preparatai, 
oksidacijos inhibitoriai, dervų 
susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, 
antikoroziniai preparatai ir kiti 
paruošti alyvų (įskaitant benziną) 
arba kitų skysčių, naudojamų tiems 
patiems tikslams kaip ir alyvos, 
priedai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3812 Paruošti vulkanizacijos greitikliai; 
sudėtiniai kaučiuko arba plastikų 
plastifikatoriai, nenurodyti kitoje 
vietoje; antioksidacijos preparatai ir 
kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų 
stabilizatoriai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3813  Gesintuvų preparatai ir užpildai; 
užpildytos gesinimo granatos 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3814 Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir 
skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; 
paruoštos dažų arba lakų šalinimo 
priemonės 

 Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 
% produkto gamintojo 
kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3818 Cheminiai elementai su priedais, 

skirti naudoti elektronikoje, turintys 
diskų, plokštelių arba panašių formų 
pavidalą; cheminiai junginiai, su 
priedais, skirti naudoti elektronikoje 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3819 Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti 
paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, 
kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau 
kaip 70 % masės naftos alyvų arba 
alyvų, gautų iš bituminių mineralų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3820 Antifriziniai preparatai ir paruošti 
apsaugos nuo apledėjimo skysčiai 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

Ex 3821 00 Paruoštos terpės mikroorganizmų 
(įskaitant virusus ir panašius 
organizmus) arba augalų, žmogaus ar 
gyvūnų ląstelių kultūroms išlaikyti 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3822 Diagnostiniai arba laboratoriniai 
reagentai su laikmenomis, paruošti 
diagnostiniai arba laboratoriniai 
reagentai, su laikmenomis arba be 
laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 
3002 arba 3006 pozicijose; 
sertifikuotos etaloninės medžiagos 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

3823 Pramoninės riebalų 
monokarboksirūgštys; rūgščiosios 
alyvos, gautos rafinuojant; 
pramoniniai riebalų alkoholiai: 

  

3823 11–3823 19 - pramoninės riebalų 
monokarboksirūgštys, rūgščiosios 
alyvos, gautos rafinuojant, 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

3823 70 - pramoniniai riebalų 
alkoholiai. 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, įskaitant kitas 
medžiagas, klasifikuojamas 
3823 pozicijoje. 

 

3824 Paruošti liejimo formų arba gurgučių 
rišikliai; chemijos produktai ir 
chemijos pramonės arba giminingų 
pramonės šakų gaminiai (įskaitant 
sudarytus iš gamtinių produktų 
mišinių), nenurodyti kitoje vietoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau medžiagos, 
klasifikuojamos toje pačioje 
pozicijoje kaip ir produktas, 
gali būti naudojamos, jei jų 
bendra vertė neviršija 20 % 
produkto gamintojo kainos. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
50 % produktų gamintojo 
kainos. 

3901– 3921 Pirminės formos plastikai, plastikų 
atliekos, atraižos ir laužas; plastikų 
pusgaminiai ir dirbiniai  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 
25 % produkto gamintojo 
kainos. 

3907 30 ir 3907 40 Epoksidinės dervos; polikarbonatai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

3907 20 ir 3907 91 Kiti polieteriai; kiti poliesteriai  Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 19 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
3922– 3926 Gaminiai iš plastikų Gamyba, kai visų panaudotų 

medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 40 skirsnis Kaučiukas ir jo gaminiai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4005 Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį 
primaišyta kitų medžiagų, turintis 
pirminių formų arba plokščių, lakštų 
arba juostelių pavidalą 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, išskyrus gamtinį 
kaučiuką, vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

4012 Restauruotos arba naudotos 
pneumatinės guminės padangos; 
padangos be kamerų (vientisos) arba 
su izoliuotu oro sluoksniu, padangų 
protektoriai ir padangų juostos, iš 
gumos: 

  

Ex 4012 11, ex 4012 12, ex 
4012 13 ir ex 4012 19 

- restauruotos pneumatinės, be 
kamerų (vientisos) arba su izoliuotu 
oro sluoksniu guminės padangos, 

Naudotų padangų 
restauravimas. 

 

 - kiti. Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 4011 ir 
4012 pozicijas. 

 

ex 4017 Gaminiai iš kietos gumos Gamyba iš kietos gumos.  
ex 41 skirsnis Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus 

kailius) ir išdirbta oda; išskyrus: 
Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4102 21 ir 4102 29 Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų 
odos, be vilnos 

Vilnos pašalinimas nuo avių 
arba ėriukų odų su vilna,  
arba 
gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4104– 4106 Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, 
skeltinės arba neskeltinės, bet toliau 
neapdorotos 

Paraugtos odos pakartotinas 
rauginimas 
arba 
gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

42 skirsnis Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; 
kelionės reikmenys, rankinės ir 
panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų 
žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 43 skirsnis Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų 
dirbiniai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 4302 30 Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti 
iš dalių: 

  

 - plokščiai, kryžmai ir 
panašiai sutvirtintų, 

Raugintų arba išdirbtų kailių, 
nesujungtų iš dalių, kirpimas 
ir sujungimas, taip pat 
balinimas arba dažymas. 

 

 - kiti. Gamyba iš nesujungtų iš 
dalių, raugintų arba išdirbtų 
kailių. 

 

4303 Drabužiai, drabužių priedai ir kiti 
kailių dirbiniai 

Gamyba iš nesujungtų iš dalių 
raugintų arba išdirbtų kailių, 
klasifikuojamų 4302 
pozicijoje. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 44 skirsnis Mediena ir medienos gaminiai; 

medžio anglys; išskyrus: 
Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4403 Padarinė mediena, nuo kurios 
nuskusta arba nenuskusta žievė ir 
brazdas, kuri grubiai aptašyta 
suformuojant kvadrato skerspjūvį 
arba neaptašyta 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje.  

 

ex 4407 Mediena, kurios storis didesnis kaip 
6 mm, išilgai perpjauta arba 
perskelta, nudrožta arba be žievės, 
obliuota, šlifuota arba sujungta galais 

Obliavimas, šlifavimas arba 
sujungimas smaiginėmis 
sąlaidomis. 

 

ex 4408 Vienasluoksnės faneros lakštai 
(įskaitant išpjautus drožiant 
sluoksniuotąją medieną), skirti 
klijuotinei fanerai, kurios storis ne 
didesnis kaip 6 mm, suklijuoti, taip 
pat kita mediena, kurios storis ne 
didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, 
nudrožta arba be žievės, obliuota, 
šlifuota arba sujungta galais 

Sujungimas, obliavimas, 
šlifavimas arba sujungimas 
galais. 

 

4409 Mediena (įskaitant tarpusavyje 
nesujungtas parketlentes ir 
lentjuostes, skirtas parketo grindims), 
ištisai profiliuota (su spraudžiais, 
išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V 
formos sąlaidomis, užkarpomis, 
išpjauta pagal šabloną, suapvalinta 
arba panašiai profiliuota) išilgai 
kurios nors briaunos, galo arba 
paviršiaus, obliuota arba neobliuota, 
šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba 
nesujungta galais 

Bet kuriai pozicijai 
priskiriamų medžiagų 
gamyba. 

 

ex 4410–ex 4413 Užkarpos ir bagetai, įskaitant 
profiliuotas grindjuostes ir kitas 
profiliuotas lentas 

Užkarpų profiliavimas arba 
išpjovimas pagal šablonus. 

 

ex 4415 10 Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės 
dėžės, būgnai ir panaši tara; 

Gamyba iš nesupjaustytų 
nustatyto dydžio lentų. 

 

ex 4416 00 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, 
puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei 
jų dalys 

Gamyba iš skaldytų statinių 
šulų, toliau neapdorotų, tiktai 
perpjautų per du pagrindinius 
paviršius. 

 

ex 4418 - Statybiniai stalių ir dailidžių 
gaminiai iš medienos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau gali būti naudojamos 
akytosios medienos plokštės, 
malksnos ir skalos. 

 

 - Lentjuostės ir bagetai Užkarpų profiliavimas arba 
išpjovimas pagal šablonus. 

 

ex 4421 90 Ruošiniai degtukams; medinės vinys 
arba kaišteliai avalynei 

Gamyba iš medienos, 
klasifikuojamos bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus medieną, 
klasifikuojamą 
4409 pozicijoje. 

 

ex 45 skirsnis Kamštiena ir kamštienos dirbiniai; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4503 Gamtinės kamštienos dirbiniai Gamyba iš kamštienos, 
klasifikuojamos 
4501 pozicijoje. 

 

46 skirsnis Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš 
kitų pynimo medžiagų; pintinės ir 
pinti dirbiniai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
47 skirsnis Medienos arba kitų pluoštinių 

celiuliozinių medžiagų plaušiena; 
perdirbti skirtas popierius arba 
kartonas (atliekos ir liekanos) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 48 skirsnis Popierius ir kartonas; popieriaus 
plaušienos, popieriaus arba kartono 
gaminiai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4816 Anglinis popierius (kalkė), 
savaiminio kopijavimo popierius ir 
kitas kopijavimo arba atspaudimo 
popierius (išskyrus klasifikuojamus 
4809 pozicijoje), popierinės 
kopijavimo aparatų matricos ir 
popierinės ofsetinės plokštės, 
supakuoti arba nesupakuoti dėžėse 

Gamyba iš popieriaus 
gamybos medžiagų, 
klasifikuojamų 47 skirsnyje. 

 

4817 Vokai, kortelės laiškams, paprastieji 
atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės 
iš popieriaus arba kartono; dėžutės, 
maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai 
iš popieriaus arba kartono su 
popieriniais raštinės reikmenimis 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

4818 10 Tualetinis popierius. Gamyba iš popieriaus 
gamybos medžiagų, 
klasifikuojamų 47 skirsnyje. 

 

ex 4820 10 Laiškinio popieriaus bloknotai Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 49 skirsnis Spausdintos knygos, laikraščiai, 
reprodukcijos ir kiti poligrafijos 
pramonės gaminiai; rankraščiai, 
mašinraščiai ir brėžiniai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

4909 Spausdinti arba iliustruoti pašto 
atvirukai; spausdintos kortelės su 
asmeniniais sveikinimais, 
pranešimais arba kvietimais, 
iliustruotos arba neiliustruotos, su 
vokais arba be vokų, su papuošimais 
arba be papuošimų 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 4909 ir 
4911 pozicijas. 

 

ex 50 skirsnis Šilkas; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 5003 Šilko atliekos (įskaitant kokonus, 
netinkamus išvynioti, verpalų atliekas 
ir išplaušintą žaliavą), karštos arba 
šukuotos 

Šilko atliekų karšimas arba 
šukavimas. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5004–ex 5006 Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai Gamyba iš (3): 

- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- kitų natūralių 
pluoštų, nekarštų arba 
nešukuotų ar kitaip neparuoštų 
verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5007 Šilko arba šilko atliekų audiniai:   
 - kurių sudėtyje yra guminių 

siūlų, 
Gamyba iš pirminių verpalų 
(4). 
 

 

 - kiti. Gamyba iš (5): 
 

 

  - koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba  
- popieriaus 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

ex 51 skirsnis Vilna, švelniavilnių arba 
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų 
verpalai ir audiniai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

                                                 
3 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
4 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
5 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5106– 5110 Vilnos verpalai, švelniavilnių arba 

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba 
ašutų 

Gamyba iš (6): 
- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5111– 5113 Vilnos, švelniavilnių arba 
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba 
ašutų audiniai: 

  

 - kurių sudėtyje yra guminių 
siūlų, 

Gamyba iš pirminių verpalų 
(7): 
 

 

 - kiti. Gamyba iš (8): 
 

 

  - koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba  
- popieriaus, 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

ex 52 skirsnis Medvilnė; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

                                                 
6 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
7 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
8 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5204– 5207 Medvilniniai verpalai ir siūlai Gamyba iš (9): 

- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5208– 5212 Medvilniniai audiniai:   
 - kurių sudėtyje yra guminių 

siūlų, 
Gamyba iš pirminių verpalų 
(10). 
 

 

 - kiti. Gamyba iš (11): 
 

 

  - koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus, 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

ex 53 skirsnis Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; 
popieriniai verpalai ir popierinių 
verpalų audiniai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

                                                 
9 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
10 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
11 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 25 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5306– 5308 Kitų augalinių tekstilės pluoštų 

verpalai; popieriaus verpalai 
Gamyba iš (12): 
- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5309– 5311 Kitų augalinių tekstilės pluoštų 
audiniai; popierinių verpalų audiniai: 

  

 - kurių sudėtyje yra guminių 
siūlų, 

Gamyba iš pirminių verpalų 
(13). 
 

 

 - kiti. Gamyba iš (14): 
- koiro verpalų, 
- džiuto pluošto 
verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba  
- popieriaus, 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

                                                 
12 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
13 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
14 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 26 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5401– 5406 Verpalai, vienagijai siūlai ir siūlai iš 

cheminių gijų 
Gamyba iš (15): 
- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5407 ir 5408  Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų:   
 - kurių sudėtyje yra guminių 

siūlų, 
Gamyba iš pirminių verpalų 
(16). 
 

 

 - kiti. Gamyba iš (17): 
 

 

  - koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus, 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

5501– 5507 Cheminiai kuokšteliniai pluoštai Gamyba iš cheminių 
medžiagų arba tekstilės 
plaušienos. 

 

                                                 
15 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
16 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
17 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 27 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5508– 5511 Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių 

kuokštelinių pluoštų 
Gamyba iš (18): 
- šilko žaliavos arba 
šilko atliekų, karštų arba 
šukuotų ar kitaip paruoštų 
verpti, 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5512– 5516 Cheminių kuokštelinių pluoštų 
audiniai: 

  

 - kurių sudėtyje yra guminių 
siūlų, 

Gamyba iš pirminių verpalų 
(19): 

 

 - kiti. Gamyba iš (20): 
- koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

                                                 
18 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
19 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
20 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 28 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 56 skirsnis Vata, veltinys ir neaustinės 

medžiagos; specialieji siūlai; virvės, 
virvelės, lynai ir trosai bei jų 
dirbiniai; išskyrus: 

Gamyba iš (21): 
- koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5602 Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, 
aptrauktas arba neaptrauktas, 
padengtas arba nepadengtas, 
laminuotasis arba nelaminuotasis: 

  

 - smaigstytinis veltinys, Gamyba iš (22): 
- natūralių pluoštų, 
arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 
Tačiau: 

 

  - polipropileno gijos, 
klasifikuojamos 5402 
pozicijoje, 
- polipropileno 
pluoštai, klasifikuojami 5503 
ar 5506 pozicijose, arba 
- polipropileno gijų 
gniūžtės, klasifikuojamos 
5501 pozicijoje, 
kurių atskiros gijos arba 
pluošto ilginis tankis visais 
atvejais mažesnis kaip 
9 deciteksai, gali būti 
panaudoti, jei jų bendra vertė 
neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

 - kitas. Gamyba iš (23): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, 
pagamintų iš kazeino arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

                                                 
21 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
22 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
23 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 29 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5604 Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti 

tekstilės medžiagomis; tekstilės 
siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, 
klasifikuojami 5404 arba 
5405 pozicijoje, įmirkyti, aptraukti, 
padengti guma arba plastikais: 

  

5604 10 - guminiai siūlai ir kordas, 
aptraukti tekstilės medžiagomis, 

Gamyba iš guminių siūlų arba 
kordo, neaptrauktų tekstilės 
medžiagomis. 

 

5604 90 - kiti. Gamyba iš (24): 
- kitų natūralių 
pluoštų, nekarštų arba 
nešukuotų ar kitaip neparuoštų 
verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5605 Metalizuotieji siūlai, apvytiniai arba 
neapvytiniai, turintys tekstilės siūlų, 
juostelių arba panašių dirbinių, 
klasifikuojamų 5404 arba 
5405 pozicijoje, pavidalą, 
kombinuotų su metaliniais siūlais, 
juostelėmis arba milteliais arba 
padengtų metalu 

Gamyba iš (25): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

5606 Apvytiniai siūlai, apvytosios 
juostelės arba panašūs dirbiniai, 
klasifikuojami 5404 arba 
5405 pozicijoje (išskyrus 
klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir 
apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai 
siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius 
(flock chenille) siūlus); apskritai 
megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-
yarn) 

Gamyba iš (26): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės, arba 
- popieriaus gamybos 
medžiagų. 

 

                                                 
24 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
25 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
26 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 30 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
57 skirsnis Kilimai ir kita tekstilinė grindų 

danga: 
  

 - iš smaigstytinio veltinio, Gamyba iš (27): 
- natūralių pluoštų, 
arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 
Tačiau: 

 

  - polipropileno gijos, 
klasifikuojamos 5402 
pozicijoje, 
- polipropileno 
pluoštai, klasifikuojami 5503 
ar 5506 pozicijose, arba 
- polipropileno gijų 
gniūžtės, klasifikuojamos 
5501 pozicijoje, 
kurių atskiros gijos arba 
pluošto ilginis tankis visais 
atvejais mažesnis kaip 
9 deciteksai, gali būti 
panaudoti, jei jų bendra vertė 
neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos. 
Džiuto pluoštas gali būti 
panaudotas kaip pagrindas. 

 

 - iš kito veltinio, Gamyba iš (28): 
- natūralių pluoštų, 
nekarštų arba nešukuotų arba 
kitaip neparuoštų verpimui, 
arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės 

 

 - kita. Gamyba iš (29): 
- kokoso arba džiuto 
pluošto verpalų, 
- sintetinio arba 
dirbtinio pluošto verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
arba 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti. 
Džiuto pluoštas gali būti 
panaudotas kaip pagrindas. 

 

                                                 
27 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
28 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
29 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 31 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 58 skirsnis Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai 

tekstilės gaminiai; nėriniai; 
gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai; 
išskyrus: 

  

 - kombinuotus su guminiais 
siūlais, 

Gamyba iš pirminių verpalų 
(30). 
 

 

 - kitus. Gamyba iš (31): 
 

 

  - natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

5805 Rankomis austi Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių 
gobelenai, taip pat siuvinėti 
(pavyzdžiui, mažu dygsneliu, 
kryželiu) gobelenai, gatavi arba 
negatavi 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

5810 Siuvinėjimai rietime, juostelėmis 
arba atskirais fragmentais 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

                                                 
30 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
31 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 32 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5901 Tekstilės gaminiai, padengti 

dervomis (gum) arba krakmolingomis 
medžiagomis, naudojami knygoms 
įrišti arba turintys panašią paskirtį; 
techninė audinio kalkė; paruoštos 
tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, 
kolenkorai ir panašūs sustandinantys 
tekstilės gaminiai, tokie kaip 
naudojami skrybėlių pagrindams 

Gamyba iš verpalų.  

5902 Padangų kordo gaminys iš labai 
atsparių tempimui nailono arba kitų 
poliamidų, poliesterių arba viskozės 
siūlų: 

  

 - kurio sudėtyje visos tekstilės 
medžiagos sudaro ne daugiau kaip 
90 % masės, 

Gamyba iš verpalų.  

 - kiti. Gamyba iš cheminių 
medžiagų arba tekstilės 
plaušienos. 

 

5903 Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, 
padengti arba laminuoti plastikais, 
išskyrus klasifikuojamas 5902 
pozicijoje 

Gamyba iš verpalų 
arba 
marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

5904 Linoleumas, supjaustytas arba 
nesupjaustytas reikiamų formų 
gabalais; grindų dangos, sudarytos iš 
apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos 
prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos 
arba nesupjaustytos reikiamų formų 
gabalais 

Gamyba iš verpalų (32). 
 

 

5905 Tekstilinė sienų danga:   
 - įmirkyta, apvilkta, padengta 

arba laminuota guma, plastikais arba 
kitomis medžiagomis,  

Gamyba iš verpalų.  

                                                 
32 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 33 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
 - kita. Gamyba iš (33): 

 
 

  - koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės 
arba 

 

  marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

5906 Gumuoti tekstilės gaminiai, išskyrus 
klasifikuojamus 5902 pozicijoje: 

  

 - megzti arba nerti gaminiai, Gamyba iš (34): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

 - kiti gaminiai, pagaminti iš 
sintetinių gijinių siūlų, kurių sudėtyje 
visos tekstilės medžiagos sudaro 
daugiau kaip 90 % masės, 

Gamyba iš cheminių 
medžiagų. 

 

 - kiti. Gamyba iš verpalų.  

                                                 
33 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
34 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 34 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
5907 Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba 

padengti tekstilės gaminiai; tapybos 
būdu dekoruotos drobės, naudojamos 
kaip teatro dekoracijos, studijų fonai 
arba panašūs gaminiai 

Gamyba iš verpalų 
arba 
marginimas, kuriam 
reikalingos mažiausiai dvi 
paruošiamosios arba galutinės 
apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, 
balinimas, merserizavimas, 
terminis fiksavimas, 
šiaušimas, kalandravimas, 
apdorojimas netraukumui, 
permanentinis užbaigimas, 
dekatavimas, įmirkymas, 
taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė 
neviršija 47,5 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

5908 Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba 
megzti, skirti lempoms, viryklėms, 
žiebtuvėliams, žvakėms arba 
panašiems dirbiniams; dujų degiklių 
kaitinimo tinkleliai ir apskritai 
megztos medžiagos dujų degiklių 
kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba 
neįmirkytos: 

  

 - dujinių degiklių kaitinimo 
tinkleliai, įmirkyti, 

Gamyba iš apskritai megztų 
medžiagų dujų degiklių 
kaitinimo tinkleliams. 

 

 - kiti. Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

5909– 5911 Tekstilės dirbiniai, skirti 
pramoniniam naudojimui: 

  

 - šlifavimo diskai ir žiedai, 
kitokie negu iš veltinio, 
klasifikuojamo 5911 pozicijoje, 

Gamyba iš verpalų arba 
audinių atliekų arba skudurų, 
klasifikuojamų 
6310 pozicijoje. 

 

 - audiniai, daugiausia 
naudojami popieriaus gamyboje ar 
turintys kitą techninę paskirtį, 
veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti 
arba neįmirkyti, aptraukti arba 
neaptraukti, su apskritimo formos ar 
nesibaigiančiais vienasiūliais arba 
daugiasiūliais metmenimis ir (arba) 
ataudais, arba lygus audeklas su 
daugiasiūliais metmenimis ir (arba) 
ataudais, klasifikuojamais 
5911 pozicijoje, 

Gamyba iš (35): 
- koiro verpalų, 
- šių medžiagų: 
-- politetrafluoretileno 
verpalų (36), 
-- daugiasiūlių 
poliamido verpalų, aptrauktų, 
impregnuotų arba apvilktų 
fenolio derva, 
-- aromatinio poliamido 
sintetinio tekstilinio pluošto, 
gauto m-fenilediamino ir 
izoptalinės rūgšties 
polikondensacijos procese, 

 

                                                 
35 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
36 Šios medžiagos gali būti naudojamos tik audiniams, naudojamiems popieriaus gamybos 

mechaniniuose įrenginiuose, gaminti. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 35 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
  -- politetrafluoretileno 

vienagijų siūlų (37), 
-- poli-p-fenilen 
tereftalamido sintetinių 
tekstilės pluoštų verpalų), 
-- stiklo pluošto 
verpalų, padengtų fenolio 
derva, ir apvytų akriliniu 
pluoštu (38), 

 

  -- kopoliesterio 
vienagijų siūlų iš poliesterio ir 
dervos iš tereftalio rūgšties ir 
1,4-cikloheksandietanolo ir 
izoftalio rūgšties, 
-- natūralių pluoštų, 
-- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpimui, arba 
-- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

 - kiti. Gamyba iš (39): 
- koiro verpalų, 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

60 skirsnis Megztinės arba nertinės medžiagos Gamyba iš (40): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

                                                 
37 Šios medžiagos gali būti naudojamos tik audiniams, naudojamiems popieriaus gamybos 

mechaniniuose įrenginiuose, gaminti. 
38 Šios medžiagos gali būti naudojamos tik audiniams, naudojamiems popieriaus gamybos 

mechaniniuose įrenginiuose, gaminti. 
39 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
40 Dėl specialių sąlygų (prieš tai visose išnašose taip) gaminiams, pagamintiems iš tekstilės 

medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 36 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
61 skirsnis  Megzti arba nerti drabužiai ir jų 

priedai 
Natūralių ir (arba) cheminių 
kuokštelinių pluoštų verpimas 
arba sintetinių gijinių siūlų 
ekstruzija, kai taip pat 
mezgama (mezgama 
produktams formuoti)41 
arba 
mezgimas ir gamyba, įskaitant 
sukirpimą (sujungiant du ar 
daugiau megztų arba nertų 
medžiagų gabalus, kurie buvo 
sukirpti pagal formą arba 
numegzti (nunerti) reikiamos 
formos)42 43. 
 

 
 

ex 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus ir nertus; išskyrus: 

Verpimas, kai taip pat 
produktai gaminami (įskaitant 
sukirpimą)44 45 
arba 
siuvinėjimas, kai taip pat 
produktai gaminami (įskaitant 
sukirpimą), jei panaudoto 
neišsiuvinėto audinio vertė 
neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos46 
arba 
dengimas, kai taip pat 
produktai gaminami (įskaitant 
sukirpimą), jei panaudoto 
nepadengto audinio vertė 
neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos47 
arba 
gamyba, prieš kurią 
atliekamas marginimas, kurį 
lydi mažiausiai dvi 
parengiamosios apdailos 
operacijos (pavyzdžiui, 
plovimas, balinimas, 
merserizavimas, kaitinimas, 
reljefo užspaudimas, 
kalandravimas, apdorojimas, 
kad būtų atsparus traukimuisi, 
permanentinis užbaigimas, 
įmirkymas, taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nemarginto audinio vertė ne 
didesnė kaip 47,5 % 
gamintojo kainos48 49

. 
 

 

                                                 
41 Žr. 5 įvadinę pastabą. 
42 Žr. 5 įvadinę pastabą.  
43 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
44 Žr. 5 įvadinę pastabą. 
45 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
46 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
47 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
48 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
49 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 37 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 6217 Kiti gatavų drabužių priedai; 

drabužių arba drabužių priedų dalys, 
išskyrus klasifikuojamas 
6212 pozicijoje: 

  

 įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, 
iškirpti. 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 63 skirsnis Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; 
rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti 
tekstilės dirbiniai; skudurai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

6301– 6304 Antklodės, kelioniniai pledai, 
patalynė ir pan.; užuolaidos ir pan.; 
kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai: 

  

 - iš veltinio, iš neaustinių 
medžiagų, 

Gamyba iš (50): 
- natūralių pluoštų, 
arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

 - kiti:   
 -- išsiuvinėti, Gamyba iš nebalintų pirminių 

verpalų (51)52 
arba 
gamyba iš neišsiuvinėto 
audinio (išskyrus megztą arba 
nertą), jei panaudoto 
neišsiuvinėto audinio vertė 
neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

                                                 
50 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
51 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
52 Dėl megztų ar nertų gaminių, neelastinių arba negumuotų, gaunamų susiuvant arba sujungiant 

megztų arba nertų audinių gabalus (sukirptus arba tiesiogiai numegztus), žr. 6 įvadinę pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 38 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
 -- kiti. Gamyba iš nebalintų pirminių 

verpalų (53)54. 
 

 

6305 Maišai ir krepšiai, naudojami 
prekėms pakuoti 

Gamyba iš (55): 
- natūralių pluoštų, 
- cheminių 
kuokštelinių pluoštų, nekarštų 
arba nešukuotų ar kitaip 
neparuoštų verpti, arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

6306 Dirbiniai iš brezento, tentai ir 
markizės; palapinės; laivų, burlenčių 
ir antžeminio transporto priemonių 
burės; stovyklavimo įranga: 

  

 - iš neaustinių medžiagų, Gamyba iš (56)57: 
- natūralių pluoštų, 
arba 
- cheminių medžiagų 
arba tekstilinės masės. 

 

 - kita. Gamyba iš nebalintų pirminių 
verpalų (58)59. 
 

 

6307 Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant 
drabužių iškarpas (lekalus) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

6308 Audinių ir verpalų rinkiniai su 
priedais arba be priedų, skirti 
kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų 
staltiesių ar servetėlių arba panašių 
tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti 
į mažmeninei prekybai skirtas 
pakuotes 

Kiekvienas rinkinio vienetas 
turi atitikti jam taikomą 
taisyklę, kuri jam būtų 
taikoma, jei jis nebūtų 
įtrauktas į rinkinį. Tačiau 
prekės, neturinčios kilmės 
statuso, gali būti įtrauktos, jei 
jų bendra vertė neviršija 15 % 
rinkinio gamintojo kainos. 

 

                                                 
53 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
54 Dėl megztų ar nertų gaminių, neelastinių arba negumuotų, gaunamų susiuvant arba sujungiant 

megztų arba nertų audinių gabalus (sukirptus arba tiesiogiai numegztus), žr. 6 įvadinę pastabą. 
55 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
56 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
57 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
58 Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę 

pastabą. 
59 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 39 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 64 skirsnis Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; 

tokių dirbinių dalys; išskyrus: 
Gamyba iš bet kurioje 
pozicijoje klasifikuojamų 
medžiagų, išskyrus batviršius, 
pritvirtintus prie vidpadžių ar 
kitų padų komponentų, 
klasifikuojamų 
6406 pozicijoje. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 
% produkto gamintojo 
kainos. 

6406 Avalynės dalys (įskaitant batviršius, 
pritvirtintus arba nepritvirtintus prie 
padų, išskyrus išorinius padus); 
išimami vidpadžiai, pakulnės ir 
panašūs dirbiniai; getrai, 
antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei 
jų dalys 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 65 skirsnis Galvos apdangalai ir jų dalys; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

6505 Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, 
megzti arba nerti ar pagaminti iš 
nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės 
medžiagų rietime (bet ne juostelių 
pavidalo), su pamušalu arba be 
pamušalo, apdailintais arba 
neapdailintais kraštais; tinkleliai 
plaukams iš bet kurios medžiagos, su 
pamušalu arba be pamušalo, 
apdailintais arba neapdailintais 
kraštais 

Gamyba iš verpalų arba 
tekstilės pluoštų (60). 
 

 

ex 66 skirsnis Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, 
lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų 
dalys; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

6601 Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant 
skėčius-lazdas, sodo skėčius ir 
panašius skėčius) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

67 skirsnis Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai 
bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; 
dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių 
plaukų 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 68 skirsnis Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, 
asbesto, žėručio arba panašių 
medžiagų; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 6803 00 Dirbiniai iš skalūnų arba iš 
aglomeruotų skalūnų 

Gamyba iš apdorotų skalūnų.  

ex 6812 Asbesto dirbiniai; mišinių dirbiniai, 
daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš 
asbesto ir magnio karbonato 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

ex 6814 Žėručio dirbiniai, įskaitant 
aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, 
pritvirtintą prie popieriaus, kartono 
arba kitų medžiagų pagrindo 

Gamyba iš apdoroto žėručio 
(įskaitant aglomeruotą arba 
regeneruotą žėrutį). 

 

                                                 
60 Žr. 6 įvadinę pastabą. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 40 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
69 skirsnis Keramikos dirbiniai Gamyba iš medžiagų, 

klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 70 skirsnis Stiklas ir stiklo dirbiniai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7006 Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 
arba 7005 pozicijoje, išlenktas, 
apdorotomis briaunomis, graviruotas, 
pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu 
apdorotas, bet neįrėmintas ir 
neaptaisytas kitomis medžiagomis: 

  

 - pusiau laidus stiklo plokštės 
substratas, padengtas dielektrine 
plona plėvele pagal SEMII standartus 
(61), 
 

Gamyba iš nepadengto stiklo 
plokštės substrato, 
klasifikuojamo 
7006 pozicijoje. 

 

 - kitas. Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7001 pozicijoje. 

 

7007 Beskeveldris stiklas, sudarytas iš 
grūdintojo (temperuotojo) arba 
sluoksniuotojo stiklo 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7001 pozicijoje. 

 

7008 Daugiasieniai izoliacijos elementai iš 
stiklo 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7001 pozicijoje. 

 

7009 Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba 
neįrėminti, įskaitant užpakalinio 
vaizdo veidrodžius 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7001 pozicijoje. 

 

7010 Didbuteliai, buteliai, flakonai, 
stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, 
ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, 
naudojamos prekėms gabenti arba 
pakuoti; konservavimo stiklainiai; 
stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti 
uždarymo reikmenys 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas 
arba 
stiklo dirbinio pjovimas, jei 
panaudoto nepjauto stiklo 
dirbinio bendra vertė neviršija 
50 % produkto gamintojo 
kainos. 

 

7013 Stiklo dirbiniai, naudojami stalui 
serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, 
interjerams dekoruoti arba turintys 
panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, 
klasifikuojamus 7010 arba 
7018 pozicijoje) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas 
arba 
stiklo dirbinio pjovimas, jei 
panaudoto nepjauto stiklo 
dirbinio bendra vertė neviršija 
50 % produkto gamintojo 
kainos 
arba 
rankų darbo pūsto stiklo 
dirbinių rankinis dekoravimas 
(išskyrus šilkografiją), jei 
panaudoto rankų darbo pūsto 
stiklo dirbinio bendra vertė 
neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

                                                 
61 SEMII – Puslaidininkių įrangos ir medžiagų institutas. 
 
 



EU/KR/P1/II priedas/lt 41 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 7019 Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus 

verpalus) 
Gamyba iš: 
- nedažytų gijų, 
pusverpalių, verpalų ir kapotų 
sruogų arba 
- stiklo vatos. 

 

ex 71 skirsnis Gamtiniai arba dirbtiniu būdu 
išauginti perlai, brangakmeniai arba 
pusbrangiai akmenys, taurieji 
metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, 
bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; 
monetos; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7101 Gamtiniai arba dirbtiniu būdu 
išauginti perlai, apdoroti arba 
neapdoroti, surūšiuoti arba 
nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, 
neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai 
arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, 
laikinai suverti gabenimo patogumui 

 Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 
% produkto gamintojo 
kainos. 

7102, 7103 ir 7104 
straipsniai 

Deimantai, kiti brangakmeniai ar 
pusbrangiai akmenys (gamtiniai, 
sintetiniai arba regeneruoti) 

Gamyba iš neapdorotų 
brangakmenių ar pusbrangių 
akmenų 
arba 
gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7106, 7108 ir 7110 
straipsniai 

Taurieji metalai:   

 - neapdoroti, Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 7106, 
7108 ir 7110 pozicijas 
arba 
elektrolitiniu, terminiu arba 
cheminiu būdu atskirtų 
tauriųjų metalų, 
klasifikuojamų 7106, 7108 
arba 7110 pozicijose, 
arba 
tauriųjų metalų, 
klasifikuojamų 7106, 7108 
arba 7110 pozicijose, sulydytų 
vienų su kitais arba 
netauriaisiais metalais. 

 

 - pusiau apdoroti arba turintys 
miltelių pavidalą. 

Gamyba iš neapdorotų 
tauriųjų metalų. 

 

7107, 7109 ir 7111 
straipsniai 

Metalai, plakiruoti brangiaisiais 
metalais, neapdoroti labiau už pusiau 
apdorotus 

 Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

7116 Dirbiniai ir gamtinių arba iš dirbtiniu 
būdu išaugintų perlų, brangakmenių 
arba pusbrangių akmenų (gamtinių, 
sintetinių arba regeneruotų) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
7117 Dirbtinė bižuterija Gamyba iš medžiagų, 

klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas 
arba 

 

  gamyba iš netauriojo metalo 
dalių, nepadengtų ar 
neplakiruotų tauriaisiais 
metalais, jei visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 72 skirsnis Geležis ir plienas; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7207 Geležies arba nelegiruotojo plieno 
pusgaminiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 7201, 7202, 
7203, 7204, 7205 arba 
7206 pozicijose. 

 

7208– 7216 Plokšti valcavimo produktai, strypai 
ir juostos, kampuočiai, fasoniniai 
profiliai ir specialieji profiliai iš 
geležies arba iš nelegiruotojo plieno 

Gamyba iš luitų arba kitų 
pirminių formų arba 
pusgaminių, klasifikuojamų 
7206 arba 7207 pozicijose. 

 

7217 Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo 
plieno 

Gamyba iš pusiau apdirbtų 
medžiagų, klasifikuojamų 
7207 pozicijoje. 

 

7218 91 ir 7218 99 Pusgaminiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 7201, 7202, 
7203, 7204, 7205 arba 7218 
10 pozicijose. 

 

7219– 7222 Valcavimo produktai, strypai ir 
juostos, kampuočiai, fasoniniai 
profiliai ir specialieji profiliai iš 
nerūdijančiojo plieno 

Gamyba iš luitų arba kitų 
pirminių formų arba 
pusgaminių, klasifikuojamų 
7218 pozicijoje. 

 

7223 Viela iš nerūdijančiojo plieno Gamyba iš pusiau apdirbtų 
medžiagų, klasifikuojamų 
7218 pozicijoje. 

 

7224 90 Pusgaminiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 7201, 7202, 
7203, 7204 7205 arba 7224 
10 pozicijose. 

 

7225– 7228 Valcavimo produktai, karštai valcuoti 
strypai ir juostos iš kito legiruotojo 
plieno, netaisyklingai suvyniotų 
ritinių pavidalo; kampuočiai, 
fasoniniai profiliai ir specialieji 
profiliai iš kito legiruotojo plieno; 
tuščiaviduriai gręžimo strypai ir 
juostos iš legiruotojo arba iš 
nelegiruotojo plieno 

Gamyba iš luitų arba kitų 
pirminių formų arba 
pusgaminių, klasifikuojamų 
7206, 7207, 7218 arba 
7224 pozicijose. 

 

7229 Viela iš kito legiruotojo plieno Gamyba iš pusiau apdirbtų 
medžiagų, klasifikuojamų 
7224 pozicijoje. 

 

ex 73 skirsnis Gaminiai iš geležies arba iš plieno; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7301 10 Lakštinės atraminės konstrukcijos Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7206 pozicijoje. 

 

7302 Geležinkelių ir tramvajų bėgių 
konstrukcijų sudedamosios dalys iš 
geležies arba plieno: bėgiai, 
gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, 
iešmų plunksnos, aklinių sankirtų 
kryžmės, iešmų smailės ir kitos 
kryžmės, pabėgiai (kryžminiai 
žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių 
guoliai, bėgių guolių pleištai, 
atraminės plokštės, pamatinės 
plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės 
plokštės, žuoliai ir kitos bėgių 
sujungimo arba tvirtinimo detalės 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 
7206 pozicijoje. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
7304, 7305 ir 7306 
straipsniai 

Vamzdžiai, vamzdeliai ir 
tuščiaviduriai profiliai iš geležies 
(išskyrus ketų) arba iš plieno 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 7206, 7207, 
7218 arba 7224 pozicijose. 

 

7307 21–7307 29 Vamzdžių arba vamzdelių 
jungiamosios detalės (fitingai) iš 
nerūdijančio plieno  

Ruošinių tekinimas, gręžimas, 
praplėtimas, sriegimas, 
šlifavimas smėliasroviu, jei jų 
bendra vertė neviršija 35 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

7308 Metalinės konstrukcijos (išskyrus 
surenkamuosius statinius, 
klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir 
metalinių konstrukcijų dalys 
(pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, 
šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai 
stiebai, stogai, stogų konstrukcijų 
karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, 
durų slenksčiai, langinės, 
baliustrados, atramos ir kolonos) iš 
geležies arba plieno; plokštės, 
strypai, kampuočiai, fasoniniai 
profiliai, specialieji profiliai, 
vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, 
paruošti naudoti statybinėse 
konstrukcijose, iš geležies arba plieno 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau suvirintieji 
kampuočiai, fasoniniai 
profiliai ir specialieji profiliai, 
klasifikuojami 
7301 pozicijoje, negali būti 
panaudoti. 

 

7315 20 Apsaugos nuo slydimo grandinės, 
dedamos ant ratų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
7315 pozicijoje, vertė 
neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

ex 74 skirsnis Varis ir vario gaminiai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7403 21, 7403 22 ir 7403 
29 

Vario lydiniai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

7407 Vario strypai, juostos ir profiliai Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7408 Varinė viela Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
7409 Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, 

kurių storis didesnis kaip 0,15 mm 
Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos 

 

7410 Varinė folija (su atspaudais ar 
įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, 
su popieriaus, kartono, plastikų ar 
panašių medžiagų pagrindu arba be 
pagrindo), kurios storis ne didesnis 
kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio 
pagrindo storio) 

Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7411 Variniai vamzdžiai ir vamzdeliai Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

75 skirsnis Nikelis ir nikelio gaminiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 76 skirsnis Aliuminis ir aliuminio gaminiai; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7601 Neapdorotas aliuminis Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas 
arba 
gamyba terminiu arba 
elektrolitiniu būdu iš 
nelegiruotojo aliuminio arba 
aliuminio atliekų ir laužo. 

 

7604 Aliuminio strypai, juostos ir profiliai Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
7605 Aliumininė viela Gamyba: 

- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7606 Aliumininės plokštės, lakštai ir 
juostelės, kurių storis didesnis kaip 
0,2 mm 

Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7607 Aliumininė folija (su atspaudais ar 
įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, 
su popieriaus, kartono, plastikų ar 
panašių medžiagų pagrindu arba be 
pagrindo), kurios storis (neįskaitant 
jokio pagrindo storio) ne didesnis 
kaip 0,2 mm 

Gamyba, kai visos panaudotos 
medžiagos klasifikuojamos 
kitoje pozicijoje negu 
produktas ir ne 7606 
pozicijoje. 

 

7608 Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7609 Aliumininės vamzdžių arba 
vamzdelių jungiamosios detalės 
(fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, 
movos) 

Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 50 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

7616 99 Kiti aliuminio gaminiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

77 skirsnis Rezervuota galimam būsimam 
naudojimui SS 

  

ex 78 skirsnis Švinas ir švino gaminiai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7801 Neapdorotas švinas Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau atliekos ir laužas, 
klasifikuojami 
7802 pozicijoje, negali būti 
panaudoti. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 79 skirsnis Cinkas ir cinko gaminiai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 

klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

7901 Neapdorotas cinkas Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau atliekos ir laužas, 
klasifikuojami 
7902 pozicijoje, negali būti 
panaudoti. 

 

80 skirsnis Alavas ir alavo gaminiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

81 skirsnis Kiti netaurieji metalai; kermetai; 
gaminiai iš šių medžiagų 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje. 

 

ex 82 skirsnis Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir 
šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys 
iš netauriųjų metalų; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8206 Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau 
kaip dviejose pozicijose, esančiose 
intervale nuo 8202 iki 8205, 
sukomplektuoti į rinkinius, skirtus 
mažmeninei prekybai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, išskyrus 8202–
8205 pozicijas. Tačiau 
įrankiai, klasifikuojami 8202–
8205 pozicijose, gali būti 
įtraukti į rinkinį, jei jų bendra 
vertė neviršija 15 % rinkinio 
gamintojo kainos. 

 

8207 13–8207 30 Uolienų arba grunto gręžimo įrankiai; 
metalo tempimo arba išspaudimo 
(ekstruzijos) štampai (matricos); 
presavimo, štampavimo arba 
perforavimo įrankiai 

Gamyba: 
- iš medžiagų, klasifikuojamų 
bet kurioje kitoje pozicijoje 
negu produktas, ir 
kai visų panaudotų medžiagų 
vertė neviršija 40 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

8207 40–8207 90  Išorinių arba vidinių sriegių sriegimo 
įrankiai; gręžimo įrankiai, išskyrus 
uolienų gręžimo įrankius; ištekinimo 
arba pratraukimo įrankiai; frezavimo 
įrankiai; tekinimo įrankiai; kiti 
keičiamieji įrankiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
 

 

8208 Staklių arba mechaninių įrenginių 
peiliai ir pjovimo geležtės 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8211 10–8211 93 ir 8211 
95 

Peiliai su pjovimo geležtėmis, 
dantytomis arba nedantytomis 
(įskaitant šakelių pjaustymo arba 
genėjimo peilius), išskyrus peilius, 
klasifikuojamus 8208 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau peilių geležtės ir 
rankenos iš netauriųjų metalų 
gali būti panaudoti. 

 

8214 Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, 
plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų 
arba virtuvės kirviai, kapoklės, 
mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui 
pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro 
rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų 
dildeles) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau rankenos iš netauriųjų 
metalų gali būti panaudotos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8215 Šaukštai, šakutės, samčiai, putų 

samčiai, torto mentelės, žuvų peiliai, 
sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir 
panašūs virtuvės arba stalo įrankiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau rankenos iš netauriųjų 
metalų gali būti panaudotos. 

 

ex 83 skirsnis Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8302 41 Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo 
įtaisai bei panašūs gaminiai, skirti 
pastatų įrangai 
 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau kitos medžiagos, 
klasifikuojamos 8302 
pozicijoje, gali būti 
panaudotos, jei jų bendra vertė 
neviršija 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

8302 60 Automatinės durų sklendės 
 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau kitos medžiagos, 
klasifikuojamos 8302 
pozicijoje, gali būti 
panaudotos, jei jų bendra vertė 
neviršija 20 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

8306 21–8306 29 Statulėlės ir kiti dekoratyviniai 
netauriųjų metalų dirbiniai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau kitos medžiagos, 
klasifikuojamos 8306 
pozicijoje, gali būti 
panaudotos, jei jų bendra vertė 
neviršija 30 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

ex 84 skirsnis Branduoliniai reaktoriai, katilai, 
mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų 
dalys; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas.  

 

8401 Branduoliniai reaktoriai; nepanaudoti 
(neapšvitinti) branduolinių reaktorių 
kuro elementai (kasetės); izotopų 
atskyrimo įrenginiai ir aparatūra 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8404   Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti 
kartu su katilais, klasifikuojamais 
8402 arba 8403 pozicijoje; vandens 
garų arba kitų garų jėgainių 
kondensatoriai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8407 Stūmokliniai vidaus degimo varikliai 
su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai 
slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio 
judėjimu 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8408 Stūmokliniai vidaus degimo varikliai 
su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba 
pusiau dyzeliniai varikliai) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos 

 

8423 Svėrimo įrenginiai (išskyrus 
svarstykles, kurių jautrumas ne 
mažesnis kaip 5 cg), įskaitant masės 
valdomas skaičiavimo arba kontrolės 
mašinas; visų rūšių svėrimo mašinų 
svareliai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 48 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8425 Blokai skrysčiniai ir keltuvai, 

išskyrus kaušinius (skipinius) 
keltuvus; gervės ir špiliai 
(kabestanai); kėlikliai (domkratai) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8426 Laivų derikai; kėlimo kranai, 
įskaitant kabelinius kranus; 
mobiliosios kėlimo konstrukcijos, 
apžarginiai transporteriai (straddle 
carriers)ir gamyklose naudojamos 
važiuoklės su kėlimo kranais 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8427 Šakiniai krautuvai; kitos gamyklose 
naudojamos važiuoklės su kėlimo 
arba pernešimo įtaisais 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8428 Kiti kėlimo, pernešimo, pakrovimo 
arba iškrovimo mechaniniai 
įrenginiai (pavyzdžiui, liftai, 
eskalatoriai, konvejeriai, lynų keliai) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8429 Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su 
paslankiu verstuvu (angledozers), 
greideriai, lygintuvai, skreperiai, 
mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, 
vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir 
plentvoliai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8430 Kiti, žemės, mineralų arba rūdų 
perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, 
grandymo, kasimo, plūkimo, 
sutankinimo, ištraukimo arba 
gręžimo mašinos; poliakalės ir 
poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai 
sniego valytuvai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8432 Žemės ūkio, sodininkystės arba 
miškų ūkio mašinos, naudojamos 
dirvai paruošti arba dirbti; volai 
vejoms arba sporto aikštelėms voluoti 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8433 Javapjovės, derliaus nuėmimo arba 
kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų 
arba šieno presus arba presus-
rinktuvus; vejapjovės arba 
šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba 
kitų žemės ūkio produktų valymo, 
rūšiavimo arba atrankos mašinos, 
išskyrus mašinas, klasifikuojamas 
8437 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8434 Melžimo bei pienininkystės mašinos Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8443 Spaudos mašinos, spausdinančios 
naudojant plokštes, cilindrus ir kitus 
spaudos elementus, klasifikuojamus 
8442 pozicijoje; kiti spausdinimo, 
kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, 
kombinuoti arba nekombinuoti; jų 
dalys ir reikmenys  

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos.  

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 49 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8444  Cheminių tekstilės medžiagų 

išspaudimo (ekstruzijos), 
pratempimo, tekstūravimo arba 
pjaustymo mašinos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8445 Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos; 
verptuvai, dvejinimo arba sukimo 
mašinos ir kitos tekstilės siūlų 
gamybos mašinos; tekstilės lenkimo 
arba pervijimo mašinos (įskaitant 
ataudų pervijimo mašinas) ir 
mašinos, paruošiančios tekstilės 
siūlus ir verpalus naudoti mašinose, 
klasifikuojamose 8446 arba 8447 
pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8446 Audimo staklės Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8447 Mezgimo mašinos, susiuvimo ir 
sumezgimo mašinos, apvytinių 
verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, 
aplikacijų gamybos mašinos, pynimo 
arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko 
įsiuvimo mašinos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8456 Staklės, naudojamos bet kurioms 
medžiagoms apdirbti pašalinant dalį 
medžiagos lazerio spinduliuote arba 
kitais šviesos ar fotonų pluoštais, 
ultragarsu, elektros iškrova, 
naudojant elektrocheminius procesus, 
elektronų pluoštą arba plazmos lanką 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8457 Mechaninio apdirbimo centrai, 
vienpozicinės ir daugiapozicinės 
agregatinės metalo apdirbimo staklės 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8458 Metalo tekinimo staklės (įskaitant 
tekinimo centrus) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8459 Gręžimo, ištekinimo, frezavimo, 
sriegių sriegimo arba įsriegimo, 
pašalinant dalį metalo, staklės 
(įskaitant linijines agregatines 
stakles), išskyrus tekinimo stakles 
(taip pat ir tekinimo centrus), 
klasifikuojamas 8458 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 50 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8460 Šerpetų pašalinimo, galandimo, 

šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, 
poliravimo ar kitos metalo arba 
kermetų apdailos staklės, veikiančios 
naudojant šlifavimo diskus, 
abrazyvines arba poliravimo 
medžiagas, išskyrus krumplių 
pjovimo, krumplių šlifavimo ir 
krumplių apdailos stakles, 
klasifikuojamas 8461 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8461 Metalo arba kermetų išilginio 
drožimo, skersinio drožimo, 
vertikaliojo drožimo, pratraukimo, 
krumplių pjovimo, krumplių 
šlifavimo, krumplių apdailos, 
pjaustymo, atpjovimo staklės ir kitos 
metalo arba kermetų apdirbimo 
pašalinant dalį metalo arba kermetų 
staklės, nenurodytos kitoje vietoje  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8462 Metalo kalimo, įspaudimo arba 
štampavimo staklės (įskaitant 
presus); metalo lenkimo, briaunų 
lenkimo, lyginimo, tiesinimo, 
kirpimo, skylių pramušimo arba 
iškirtimo staklės (įskaitant presus); 
pirmiau nenurodyti metalo arba 
metalų karbidų apdorojimo presai  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8463 Kitos metalo arba kermetų 
apdorojimo nepašalinant dalies 
medžiagos staklės 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8464 Akmenų, keramikos, betono, 
asbestcemenčio arba panašių 
mineralinių medžiagų apdirbimo 
staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo 
staklės 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8465 Medienos, kamštienos, kaulų, 
kietosios gumos, kietųjų plastikų arba 
panašių kietųjų medžiagų apdirbimo 
staklės (įskaitant stiprinimo vinimis 
arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba 
kitas surinkimo stakles) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8466 Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik 
arba daugiausia staklėms, 
klasifikuojamoms 8456–8465 
pozicijose, įskaitant apdirbamų 
ruošinių arba įrankių laikiklius, 
atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, 
dalijimo galvutes ir kitus 
specialiuosius staklių įtaisus; visų 
rūšių rankų darbui skirtų įrankių 
laikikliai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8467 Rankų darbui skirti įrankiai, 
pneumatiniai, hidrauliniai arba su 
įmontuotu elektros ar ne elektros 
varikliu 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 51 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8469 Rašomosios mašinėlės, išskyrus 8443 

pozicijoje klasifikuojamus 
spausdintuvus; tekstų redagavimo 
mašinos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8470 Skaičiavimo mašinos ir kišeninės 
duomenų įrašymo, atkūrimo ir 
rodymo ekrane mašinėlės, 
atliekančios skaičiavimo funkcijas; 
apskaitos mašinos, pašto siuntų 
frankavimo mašinos, bilietų išdavimo 
mašinos ir panašios mašinos su 
skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8471 Automatinio duomenų apdorojimo 
mašinos ir jų įrenginiai; magnetiniai 
arba optiniai (duomenų) skaitymo 
įrenginiai, užkoduotų duomenų 
perrašymo į informacijos laikmenas 
mašinos ir tokių duomenų 
apdorojimo mašinos, nenurodytos 
kitoje vietoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8474 Grunto (žemės), akmenų, rūdų arba 
kitų mineralinių medžiagų, esančių 
kietame būvyje (įskaitant miltelius ir 
pastas), rūšiavimo, sijojimo, 
atskyrimo, plovimo, trupinimo, 
malimo, maišymo arba minkymo 
mechaniniai įrenginiai; kieto 
mineralinio kuro, minkytų keraminių 
medžiagų, nesukietėjusių cementų, 
tinkavimo medžiagų arba kitų 
miltelių arba pastos pavidalo 
mineralinių produktų aglomeravimo, 
formavimo arba liejimo mašinos; 
smėlinių liejimo formų formavimo 
mašinos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8480 Metalo liejimo formadėžės; 
formadėžių pagrindai; liejimo 
modeliai; metalo, metalų karbidų, 
stiklo, mineralinių medžiagų, gumos 
arba plastikų liejimo formos (išskyrus 
luitadėžes) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 85 skirsnis Elektros mašinos ir įranga bei jų 
dalys; garso įrašymo ir atkūrimo 
aparatai, televizijos vaizdo ir garso 
įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių 
dirbinių dalys ir reikmenys; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas.  

 

8504 Elektros transformatoriai, statiniai 
keitikliai (pavyzdžiui, lygintuvai) ir 
induktyvumo ritės 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8505 Elektromagnetai; nuolatiniai 

magnetai ir gaminiai, kurie po 
įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais 
magnetais; griebtuvai, spaustuvai ir 
panašūs laikikliai su elektromagnetais 
ir nuolatiniais magnetais; 
elektromagnetinės reguliuojamosios 
ir nereguliuojamosios sankabos bei 
stabdžiai; elektromagnetiniai kėlimo 
įrenginiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8508 Dulkių siurbliai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8509 Elektromechaniniai buitiniai 
prietaisai su įmontuotu elektros 
varikliu, išskyrus 8508 pozicijoje 
klasifikuojamus dulkių siurblius 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8511 Elektros uždegimo arba paleidimo 
įranga, naudojama kibirkštinio arba 
slėginio uždegimo vidaus degimo 
varikliuose; generatoriai ir 
išjungikliai, naudojami kartu su šiais 
varikliais 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8512 Elektrinė apšvietimo arba 
signalizacijos įranga (išskyrus 
gaminius, klasifikuojamus 8539 
pozicijoje), dviračių, motociklų arba 
autotransporto priemonių stiklų 
valytuvai ir apsaugos nuo stiklų 
apšalimo ir aprasojimo įranga 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8514 Pramoninės arba laboratorinės 
elektrinės krosnys ir orkaitės 
(įskaitant veikiančias taikant 
indukcijos arba dielektrinių nuostolių 
principą); kiti pramoniniai arba 
laboratoriniai terminio medžiagų 
apdorojimo įrenginiai, veikiantys 
taikant indukcijos arba dielektrinių 
nuostolių principą 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8515 Elektros (įskaitant naudojančias 
elektra kaitinamąsias dujas), lazerio 
ar kitų šviesų arba fotonų pluošto, 
ultragarso, elektronų pluošto, 
magnetinio impulso arba plazmos 
lanku litavimo, kietojo litavimo arba 
suvirinimo mašinos ir aparatai, 
atliekantys ar neatliekantys 
pjaustymą; elektrinės metalų arba 
kermetų karštojo purškimo mašinos ir 
aparatai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 53 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8516 Elektriniai tekančiojo arba talpykloje 

laikomo vandens šildytuvai ir 
panardinamieji šildytuvai; elektriniai 
patalpų šildymo aparatai ir dirvos 
šildymo aparatai; elektroterminiai 
šukuosenų aparatai ir rankų 
džiovintuvai; elektrinės laidynės, kiti 
buitiniai elektroterminiai prietaisai; 
varžiniai elektriniai kaitinimo 
elementai, išskyrus klasifikuojamas 
8545 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8519 Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8521 Vaizdo įrašymo arba atkūrimo 
aparatai, sumontuoti kartu arba 
atskirai su imtuviniais vaizdo 
derintuvais (tiuneriais) 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8523 Diskai, juostos, kietosios būsenos 
išliekamosios atmintinės, lustinės 
kortelės ir kitos laikmenos, skirtos 
garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, 
įrašytos arba neįrašytos, įskaitant 
diskų gamyboje naudojamas matricas 
ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, 
klasifikuojamus 37 skirsnyje 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8525 Radijo arba televizijos laidų 
perdavimo aparatūra, su priėmimo 
arba garso įrašymo ar atkūrimo 
aparatūra arba be jos; televizijos 
kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir 
vaizdo kameros su vaizdo 
magnetofonu 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8526 Radarai, radionavigaciniai ir 
nuotolinio valdymo radijo bangomis 
aparatai 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8527 Radijo laidų priėmimo aparatūra, su 
kuria kartu viename korpuse 
sumontuota arba nesumontuota garso 
įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra 
arba laikrodis 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8528 Monitoriai ir projektoriai, be 
televizinio signalo priėmimo 
aparatūros; televizinio signalo 
priėmimo aparatūra, su radijo 
imtuvais arba su garso ar vaizdo 
įrašymo arba atkūrimo aparatais arba 
be jų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8529 Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba 

daugiausia su aparatais, 
klasifikuojamais 8525–8528 
pozicijose 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8530 Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, 
vidaus vandenų kelių, stovėjimo 
aikštelių, uostų ir oro uostų 
signalizacijos, saugos arba eismo 
reguliavimo elektros įranga (išskyrus 
įrangą, klasifikuojamą 
8608 pozicijoje) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8531 Elektriniai garso arba vaizdo 
signalizacijos aparatai (pavyzdžiui, 
skambučiai, sirenos, švieslentės, 
apsaugos nuo įsilaužimo arba 
priešgaisrinės signalizacijos įranga), 
išskyrus įrangą, klasifikuojamą 8512 
arba 8530 pozicijoje  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8536 Elektros aparatūra, naudojama 
elektros grandinėms įjungti, išjungti, 
perjungti ar apsaugoti, taip pat 
elektros grandinėms prijungti arba 
sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, 
saugikliai, viršįtampių slopintuvai, 
kištukai, kištukiniai lizdai, elektros 
lempų laikikliai ir kitos jungtys, 
jungiamosios dėžutės), skirta ne 
aukštesnei kaip 1 000 V įtampai; 
šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių 
arba kabelių jungtys 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8538 Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba 
daugiausia su aparatais, 
klasifikuojamais 8535, 8536 arba 
8537 pozicijoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8539 Kaitinamosios elektros arba 
dujošvytės lempos, įskaitant 
sandarias kryptinių spindulių ir 
ultravioletines arba infraraudonąsias 
lempas; lankinės lempos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8540 Elektroninės lempos ir elektroniniai 
vamzdžiai, su termoelektroniniais 
katodais, šaltaisiais katodais ar 
fotokatodais  

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8542 31–8542 33 ir 
8542 39  

Monolitiniai integriniai grandynai 
 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas 
arba 
difuzija, kurioje integriniai 
grandynai yra formuojami ant 
puslaidininkio substrato, 
selektyviai įvedant atitinkamą 
difuzantą, surenkama ir (arba) 
išbandoma, arba nesurenkama 
ar neišbandoma ne šio 
susitarimo Šalyse. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8544 Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius 

arba anotuotuosius) laidai, kabeliai 
(įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti 
izoliuotieji elektros laidininkai, su 
pritvirtintomis jungtimis arba be jų; 
šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš 
atskirų aptrauktų šviesolaidžių, 
sumontuoti arba nesumontuoti kartu 
su elektros laidininkais, su 
pritvirtintomis jungtimis arba be jų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8545 Angliniai elektrodai, angliniai 
šepetėliai, lempų angliukai, baterijų 
angliukai ir kiti grafito arba kiti 
anglies dirbiniai, turintys metalo arba 
jo neturintys, skirti naudoti 
elektrotechnikoje 

 Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8546 Elektros izoliatoriai iš bet kurių 
medžiagų 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8547 Elektros mašinų, aparatų arba įrangos 
izoliaciniai įtaisai, išskyrus 
izoliatorius, klasifikuojamus 
8546 pozicijoje, pagaminti vien tik iš 
izoliacinių medžiagų, neįskaitant 
smulkių metalinių detalių 
(pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų 
formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui 
surinkti; elektros grandinių 
izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, 
pagaminti iš netauriųjų metalų, 
padengtų izoliacinėmis medžiagomis 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8548 Galvaninių elementų, galvaninių 
baterijų ir elektros akumuliatorių 
atliekos ir laužas; išeikvoti 
galvaniniai elementai, išeikvotos 
galvaninės baterijos ir išeikvoti 
elektros akumuliatoriai; mašinų arba 
aparatų elektros įrangos dalys, 
nenurodytos kitoje šio skirsnio 
vietoje  

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 86 skirsnis Geležinkelio arba tramvajaus 
lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; 
geležinkelių arba tramvajų bėgių 
įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų 
rūšių mechaninė (įskaitant 
elektromechaninę) eismo 
signalizacijos įranga; išskyrus: 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
8601 10 Lokomotyvai, maitinami išorinio 

elektros energijos šaltinio 
Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

8603 10 Keleiviniai savaeigiai geležinkelio 
arba tramvajaus vagonai, prekiniai 
vagonai ir pusvagoniai (atviros 
platformos), išskyrus klasifikuojamus 
8604 pozicijoje, maitinami išorinio 
elektros energijos šaltinio 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
 

 

8608 Geležinkelių arba tramvajų kelių 
įrenginiai ir įtaisai; mechaninė 
(įskaitant elektromechaninius) 
geležinkelių, tramvajų kelių, kelių, 
vidaus vandenų kelių, stovėjimo 
aikštelių, uostų arba oro uostų 
signalizacijos, saugos arba eismo 
valdymo įranga; jų dalys 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

8701–8707 ir 8712 Antžeminio transporto priemonės, 
išskyrus geležinkelio ir tramvajaus 
riedmenis; variklinių transporto 
priemonių, klasifikuojamų 8701–
8705 pozicijose, kėbulai ir važiuoklės 
su pritvirtintais varikliais; dviračiai 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos  

 

8708–8711 ir 8713–8716 8701–8705 ir 8711–8713 pozicijose 
klasifikuojamų transporto priemonių 
dalys ir reikmenys; motociklai; 
savaeigiai vėžimėliai ir jų dalys; 
vėžimėliai; vaikų vežimėliai ir jų 
dalys; priekabos ir puspriekabės bei 
jų dalys 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
kitoje pozicijoje negu 
produktas. 

 

ex 88 skirsnis Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys; 
išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 8804 00 Rotošiutai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje, įskaitant kitas 
medžiagas, klasifikuojamas 
8804 pozicijoje. 

 

8805 Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant 
laivo denio nusileidžiančių lėktuvų 
stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; 
lakūnų treniruokliai; išvardytųjų 
įrenginių dalys 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

89 skirsnis Laivai, valtys ir plaukiojantieji 
įrenginiai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau korpusai, 
klasifikuojami 
8906 pozicijoje, negali būti 
panaudoti. 

 

ex 90 skirsnis Optikos, fotografijos, 
kinematografijos, matavimo, 
tikrinimo, tikslieji, medicinos arba 
chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų 
dalys ir reikmenys; išskyrus 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas.  
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
9001 Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; 

šviesolaidžių kabeliai, išskyrus 
klasifikuojamus 8544 pozicijoje; 
poliarizacinių medžiagų lakštai ir 
plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant 
kontaktinius lęšius), prizmės, 
veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai 
elementai iš bet kokių medžiagų, 
išskyrus tokius elementus iš optiškai 
neapdoroto stiklo 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9002 Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai 
ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš 
bet kurių medžiagų, kurie yra 
prietaisų arba aparatų dalys ar 
priedai, išskyrus tokius elementus iš 
optiškai neapdoroto stiklo 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 45 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9012 Mikroskopai, išskyrus optinius 
mikroskopus; difrakcijos aparatas 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9013 Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus 
gaminius, tiksliau aprašytus kitose 
pozicijose; lazeriai, išskyrus 
lazerinius diodus; kiti optiniai 
aparatai ir prietaisai, nenurodyti 
kitoje šio skirsnio vietoje 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9020 Kiti kvėpavimo prietaisai ir 
dujokaukės, išskyrus saugos kaukes 
be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9022 Aparatai, kurių veikimas pagrįstas 
rentgeno, alfa, beta arba gama 
spinduliuotės naudojimu, skirti arba 
neskirti naudoti medicinoje, 
chirurgijoje, stomatologijoje arba 
veterinarijoje, įskaitant radiografijos 
arba radioterapijos aparatus, rentgeno 
vamzdelius ir kitus rentgeno 
spinduliuotės generatorius, valdymo 
pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo 
procedūrų stalus, krėslus ir panašią 
įrangą 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 58 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
9027 Fizinės arba cheminės analizės 

prietaisai ir aparatai; prietaisai ir 
aparatai, skirti klampumui, akytumui, 
plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba 
panašiems kintamiesiems matuoti 
arba tikrinti; šilumos, garso arba 
šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo 
prietaisai ir aparatai (įskaitant 
eksponometrus); mikrotomai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9030 Osciloskopai, spektro analizatoriai ir 
kiti kiekybinių elektros 
charakteristikų matavimo arba 
tikrinimo prietaisai ir aparatai, 
išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 
9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, 
rentgeno, kosminės arba kitos 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
matavimo arba registravimo prietaisai 
ir aparatai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9031 Matavimo arba tikrinimo įrankiai, 
prietaisai ir mašinos, nenurodyti 
kitoje šio skirsnio vietoje; profilių 
projektoriai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9032 Automatinio reguliavimo arba 
valdymo prietaisai ir aparatai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex 91 skirsnis Laikrodžiai ir jų dalys; išskyrus: Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9105 Kiti laikrodžiai 
 

Gamyba, kai: 
- visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos ir 
- visų panaudotų 
kilmės statuso neturinčių 
medžiagų vertė neviršija visų 
kilmės statusą turinčių 
medžiagų vertės. 

 

9109 Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų 
panašių laikrodžių mechanizmai, 
sukomplektuoti ir surinkti 
 

Gamyba, kai: 
- visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos ir 
- visų panaudotų 
kilmės statuso neturinčių 
medžiagų vertė neviršija visų 
kilmės statusą turinčių 
medžiagų vertės. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
9110 Sukomplektuoti laikrodžių 

mechanizmai, nesurinkti arba iš 
dalies surinkti (laikrodžių 
mechanizmų rinkiniai); surinkti, 
tačiau nesukomplektuoti laikrodžių 
mechanizmai; nebaigti surinkti 
laikrodžių mechanizmai 
 

Gamyba, kai: 
- visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos ir 
- neviršijant nurodytos 
ribos, visų panaudotų 
medžiagų, klasifikuojamų 
9114 pozicijoje, vertė 
neviršija 10 % produkto 
gamintojo kainos. 

 

9111 Rankinių, kišeninių ir kitų panašių 
laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9112 Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų 
panašių laikrodžių korpusai ir kitų 
panašių dirbinių, klasifikuojamų 
šiame skirsnyje, korpusai bei kitos jų 
dalys 
 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9113 Rankinių, kišeninių ir kitų panašių 
laikrodžių dirželiai, juostelės ir 
apyrankės bei jų dalys: 

  

Ex 9113 10 ir 9113 20 - iš metalų, plakiruotų 
tauriaisiais metalais, arba iš 
netauriųjų metalų, paauksuotų arba 
nepaauksuotų, pasidabruotų arba 
nepasidabruotų,  

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

 - kitos. Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

92 skirsnis Muzikos instrumentai; šių dirbinių 
dalys ir reikmenys 
 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 40 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

93 skirsnis Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir 
reikmenys 
 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
ex 94 skirsnis Baldai; patalynės reikmenys, 

čiužiniai, čiužinių karkasai, 
dekoratyvinės pagalvėlės ir kiti 
panašūs kimštiniai baldų reikmenys; 
šviestuvai ir apšvietimo įranga, 
nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji 
ženklai, šviečiančiosios iškabos ir 
panašūs dirbiniai; surenkamieji 
statiniai; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

9405 Šviestuvai ir apšvietimo įranga, 
įskaitant atvirose vietose ir patalpose 
naudojamus prožektorius, bei jų 
dalys, nenurodyti kitoje vietoje; 
šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios 
iškabos ir panašūs dirbiniai su 
stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu 
bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9406 Surenkamieji statiniai Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 95 skirsnis Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; 
jų dalys ir reikmenys; išskyrus: 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

ex9503 Kiti žaislai; sumažinto dydžio 
(„skalės“) modeliai ir panašūs 
pramogoms skirti modeliai, 
veikiantys arba neveikiantys; visų 
rūšių dėlionės 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9506 31 ir 9506 39  Golfo lazdos ir kita golfo įranga 
 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau gali būti panaudoti 
grubiai apdoroti ruošiniai 
golfo lazdų galvučių gamybai. 

 

ex 96 skirsnis Įvairūs pramonės dirbiniai; išskyrus: Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 



EU/KR/P1/II priedas/lt 61 

SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
9601 ir 9602  Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti 

kaulai, vėžlių šarvai, 
ragai, elnių ragai, koralai, 
perlamutras 
ir kitos gyvūninės raižybos 
medžiagos 
bei šių medžiagų dirbiniai 
(įskaitant dirbinius, pagamintus 
formavimo būdu). 
Apdorotos augalinės arba mineralinės 
raižybos medžiagos ir šių medžiagų 
dirbiniai; formuoti arba raižyti vaško, 
stearino, gamtinių lipų, gamtinių 
dervų dirbiniai arba dirbiniai iš 
modeliavimo pastų ir kiti formuoti 
arba raižyti dirbiniai, nenurodyti 
kitoje vietoje; apdorota nesukietinta 
želatina (išskyrus želatiną, 
klasifikuojamą 3503 pozicijoje) ir 
dirbiniai iš nesukietintos želatinos 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų bet kurioje 
pozicijoje.  

 

Ex 9603 Šluotos ir šepečiai (išskyrus šluotas iš 
šakelių ir panašias bei šepečius iš 
kiaunės arba voverės plaukų), 
rankiniai mechaniniai grindų šlavimo 
įtaisai be variklio, dažymo pagalvėlės 
ir voleliai, valytuvai ir plaušinės 
šluotos 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9605 Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, 
batų arba drabužių valymo rinkiniai 

Kiekvienas rinkinio vienetas 
turi atitikti jam taikomą 
taisyklę, kuri jam būtų 
taikoma, jei jis nebūtų 
įtrauktas į rinkinį. Tačiau 
prekės, neturinčios kilmės 
statuso, gali būti įtrauktos, jei 
jų bendra vertė neviršija 15 % 
rinkinio gamintojo kainos. 
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SS pozicija Produkto aprašymas Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo 
operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas 

(1) (2) (3) arba (4) 
9606 Sagos, spraustukai, spausteliai ir 

kniedinės spraustės, sagų formos ir 
kitos šių dirbinių dalys; sagų 
ruošiniai 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9608 Tušinukai; rašymo priemonės ir 
žymekliai su antgaliais, pagamintais 
iš veltinio ir iš kitų akytųjų 
medžiagų; automatiniai 
plunksnakočiai, stilografai ir kiti 
plunksnakočiai; kopijavimo 
stilografai (rapidografai); 
automatiniai pieštukai su 
išstumiamomis arba išslystančiomis 
šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, 
pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; 
išvardytų dirbinių, išskyrus 
klasifikuojamus 9609 pozicijoje, 
dalys (įskaitant antgalius ir 
spaustukus) 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 
Tačiau plunksnos arba 
plunksnų antgaliai, 
klasifikuojami toje pačioje 
pozicijoje, gali būti panaudoti. 

 

9612 Rašomųjų mašinėlių juostelės arba 
panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar 
kitu būdu paruoštos atspaudams 
gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos 
ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į 
kasetes; antspaudų pagalvėlės, 
įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su 
dėžutėmis arba be jų 

Gamyba: 
- iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas, ir 
- kai visų panaudotų 
medžiagų vertė neviršija 50 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

9613 20  Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti 
dujomis ir iš naujo užpildomi 

Gamyba, kai visų panaudotų 
medžiagų, priskiriamų 9613 
pozicijai, vertė neviršija 30 % 
produkto gamintojo kainos. 

 

ex 9614 Pypkės ir pypkių kaušeliai Gamyba iš grubiai apdorotų 
ruošinių. 

 

97 skirsnis Meno kūriniai, kolekcionavimo 
objektai ir antikvariniai daiktai 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje 
pozicijoje negu produktas. 

 

 

 

_______________ 
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IIa PRIEDAS 

 

 

PRODUKTO KILMĖS STATUSUI  

SUTEIKTI BŪTINŲ KILMĖS STATUSO  

NETURINČIŲ MEDŽIAGŲ APDOROJIMO ARBA  

PERDIRBIMO OPERACIJŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS 

 

Bendrosios nuostatos 

 

1. Toliau apibūdintiems produktams vietoje II priede Korėjos kilmės produktams nustatytų 

taisyklių taip pat gali būt taikomos šios taisyklės, tačiau laikomasi metinės kvotos ribų. 

 

2. Pagal šį priedą surašytame kilmės įrodymo dokumente daromas toks įrašas anglų kalba: 

„Leidžianti nukrypti nuostata – Protokolo … IIa priedas“.  

 

3. Šios leidžiančios nukrypti nuostatos gali būti taikomos importuojant produktus į ES šalį, jei 

pateikiama patvirtinto eksportuotojo pasirašyta deklaracija, kurioje nurodoma, kad atitinkami 

produktai tenkina leidžiančios nukrypti nuostatos sąlygas.  
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4. Jei surašytas kilmės įrodymo dokumentas yra susijęs su leidžiančia nukrypti nuostata dėl 

produktų iš surimių (ex 1604 20), kartu su kilmės įrodymo dokumentu pateikiami 

dokumentai, įrodantys, kad žuvis sudaro ne mažiau kaip 40 proc. surimių produkto svorio ir 

kad kaip pagrindinė surimių pagrindo sudedamoji dalis naudoti mintajai 

(Theragra Chalcogramma)1. 

 

5. Jei kilmės įrodymo dokumentas surašytas dažytiems audiniams (5408 22 ir 5408 32), kartu su 

juo pateikiami dokumentai, įrodantys, kad naudotas nedažytas audinys nesudaro daugiau nei 

50 proc. produkto gamintojo kainos. 

 

6. ES šalyje bet koks šiame priede nurodytas kiekis tvarkomas Europos Komisijos, kuri imasi 

visų administracinių veiksmų, kurie jai atrodo būtini, kad produktai būtų tvarkomi 

veiksmingai, kaip numatyta taikomuose ES šalies teisės aktuose.  

 

7. Tolesnėje lentelėje nurodytos kvotos turi būti tvarkomos Europos Komisijos, vadovaujantis 

pirmumo principu. Pagal šias leidžiančias nukrypti nuostatas iš Korėjos į ES šalį eksportuotų 

produktų kiekis turi būti apskaičiuojamas pagal į ES šalį importuotų produktų kiekį. 

 

 
1 Prireikus pagrindinės sudedamosios dalies sąvoką aiškina Muitinių komitetas laikantis šio 

protokolo 28 straipsnio. 
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SS pozicija Produkto apibūdinimas Kilmės statuso neturinčių medžiagų 
apdorojimo ar perdirbimo 

operacijos, suteikiančios kilmės 
statusą 

Metinė kvota 
eksportui iš Korėjos į ES 

(1) (2) (3) (4) 
ex 1604 20 Produktai iš surimių, kuriuose 

žuvis sudaro ne mažiau kaip 40 % 
produkto svorio ir kaip pagrindinė 
surimių pagrindo sudedamoji dalis 
naudoti mintajai (Theragra 
Chalcogramma)2

 

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų 3 skirsnyje. 
 

1 metų metinė kvota: 2 000 metrinių 
tonų 
2 metų metinė kvota: 2500 metrinių 
tonų 
3 ir tolesnių metų metinė kvota: 3500 
metrinių tonų  

ex 1905 90 Sausainiai Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje pozicijoje 
negu produktas.  

Metinė kvota: 270 metrinių tonų. 

2402 20 Cigaretės, kurių sudėtyje yra 
tabako  

Gamyba iš medžiagų, 
klasifikuojamų kitoje pozicijoje 
negu produktas.  

Metinė kvota: 250 metrinių tonų. 

5204 Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti 
arba neskirti mažmeninei prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui.  

Metinė kvota: 86 metrinių tonų.  

5205 Medvilnės verpalai (išskyrus 
siuvimo siūlus), kurių sudėtyje 
medvilnė sudaro ne mažiau kaip 
85 % masės, neskirti mažmeninei 
prekybai  

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 2310 metrinių tonų. 

5206 Medvilnės verpalai (išskyrus 
siuvimo siūlus), kurių sudėtyje 
medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % 
masės, neskirti mažmeninei 
prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 377 metrinių tonų. 

5207 Medvilnės verpalai (išskyrus 
siuvimo siūlus), skirti mažmeninei 
prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 92 metrinių tonų. 

                                                 
2 Žr. bendrųjų nuostatų 4 dalį. 
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SS pozicija Produkto apibūdinimas Kilmės statuso neturinčių medžiagų 
apdorojimo ar perdirbimo 

operacijos, suteikiančios kilmės 
statusą 

Metinė kvota 
eksportui iš Korėjos į ES 

(1) (2) (3) (4) 
5408 Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų Gamyba iš sintetinių gijinių siūlų  

arba 
dažymas, kuriam reikalingos 
mažiausiai 2 paruošiamosios arba 
galutinės apdailos operacijos 
(pavyzdžiui, plovimas, balinimas, 
merserizavimas, terminis 
fiksavimas, šiaušimas, 
kalandravimas, apdorojimas 
netraukumui, permanentinis 
užbaigimas, dekatavimas, 
įmirkymas, taisymas ir mazgų 
paslėpimas), jei panaudoto 
nedažyto audinio vertė neviršija 
50 % produkto gamintojo kainos. 

Metinė kvota: 17 805 290 kvadratinių 
metrų atitikmenų (angl. square 
meters equivalent (SME)). 

5508 Siuvimo siūlai iš cheminių 
kuokštelinių pluoštų, skirti arba 
neskirti mažmeninei prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 286 metrinių tonų. 

5509 Sintetinių kuokštelinių pluoštų 
verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), 
neskirti mažmeninei prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 3437 metrinių tonų. 

5510 Dirbtinių kuokštelinių pluoštų 
verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), 
neskirti mažmeninei prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 1718 metrinių tonų. 

5511 Cheminių kuokštelinių pluoštų 
verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), 
skirti mažmeninei prekybai 

Gamyba iš cheminių kuokštelinių 
pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar 
kitaip neparuoštų verpimui. 

Metinė kvota: 203 metrinių tonų. 

 

 

_______________ 
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III PRIEDAS 

 

 

KILMĖS DEKLARACIJOS TEKSTAS 

 

Kilmės deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nustatytus 

reikalavimus. Išnašų teksto pateikti nereikia. 

 

Tekstas bulgarų kalba 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) 

декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 

произход (2). 

 

Tekstas ispanų kalba  

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. 

…(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial . …(2). 

 

Tekstas čekų kalba 

 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
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Tekstas danų kalba 

 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. 

… (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

 

Tekstas vokiečių kalba 

 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

 

Tekstas estų kalba 

 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need 

tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

 

Tekstas graikų kalba  

 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. … 
(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής 

καταγωγής … (2). 

 

Tekstas anglų kalba 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 
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Tekstas prancūzų kalba 

 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare 

que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2). 

 

Tekstas italų kalba 

 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) 

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2). 

 

Tekstas latvių kalba 

 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, 

izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2). 

 

Tekstas lietuvių kalba 

 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, 

jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 

 

Tekstas vengrų kalba 

 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő 

egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak. 
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Tekstas maltiečių kalba 

 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara 

li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). 

 

Tekstas olandų kalba 

 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), 

verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële 

… oorsprong zijn(2). 

 

Tekstas lenkų kalba 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, 

że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. 

 

Tekstas portugalų kalba 

 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização 

aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de 

origem preferencial ...(2). 
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Tekstas rumunų kalba 

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, 

exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferenţială …(2). 

 

Tekstas slovėnų kalba 

 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, 

razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

 

Tekstas slovakų kalba 

 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 

zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

 

Tekstas suomių kalba 

 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet 

ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2). 

 

Tekstas švedų kalba 

 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung(2). 
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Tekstas korėjiečių kalba 

 

이 서류(세관인증번호...(1))의 적용대상이 되는 제품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 

제외하고, 이 제품은…(2)의 특혜원산지 제품임을 신고한다. 

…………………………………………………………………………………………………(3) 

(vieta ir data) 

…………………………………………………………………………………………………(4) 

(eksportuotojo parašas; be to, turi būti aiškiai užrašyta deklaraciją pasirašančio asmens vardas ir 

pavardė) 

 

Pastabos 

 

(1) Kai kilmės deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas 

patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai kilmės deklaraciją surašo ne patvirtintas 

eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba ši vieta paliekama tuščia. 
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(2) Nurodoma prekių kilmė. Kai kilmės deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių 

kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu CM 

dokumente, kuriame surašoma deklaracija. 

 

(3) Šių nuorodų galima neįtraukti, jeigu informacija yra nurodyta pačiame dokumente. 

 

(4) Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat 

nereikia nurodyti. 

 

 

_______________ 
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IV PRIEDAS 

 

 

LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI ZONŲ  

KORĖJOS PUSIASALYJE KOMITETAS 

 

1. Pripažįstant Korėjos Respublikos konstitucinius įgaliojimus ir saugumo interesus, abiejų Šalių 

įsipareigojimą skatinti taiką ir klestėjimą Korėjos pusiasalyje ir Korėjos vidaus ekonominio 

bendradarbiavimo, siekiant šio tikslo, svarbą, pagal 15.2 straipsnio (Specialieji komitetai) 

1 dalį įsteigiamas Laikinojo išvežimo perdirbti zonų Korėjos pusiasalyje komitetas. Komitetas 

svarsto, ar sąlygos Korėjos pusiasalyje tinkamos tolesnei ekonomikos plėtrai, steigiant ir 

plečiant laikinojo išvežimo perdirbti zonas. 

 

2. Komitetą sudaro Šalių pareigūnai. Komiteto posėdis rengiamas praėjus vieniems metams po 

šio susitarimo įsigaliojimo ir ne rečiau kaip kartą per metus po to arba bet kada Šalims 

susitarus. 

 

3. Komitetas nurodo geografines teritorijas, kuriose galima steigti laikinojo išvežimo perdirbti 

zonas. Komitetas nusprendžia, ar šios laikinojo išvežimo perdirbti zonos atitinka Komiteto 

nustatytus kriterijus. Be to, Komitetas nustato didžiausią visos panaudotos kilmės statusą 

turinčios galutinės prekės vertę, kuri gali būti pridėta laikinojo išvežimo perdirbti zonos 

geografinėje teritorijoje. 

 

 

_______________ 
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BENDROJI DEKLARACIJA 

DĖL ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖS 

 

1. Andoros Kunigaikštystės kilmės produktus, priskiriamus SS 25–97 skirsniams, Korėja 

pripažįsta esant ES šalies kilmės produktais, kaip nustatyta šiame susitarime. 

 

2. Apibrėžiant minėtų produktų kilmės statusą mutatis mutandis taikomas Protokolas dėl 

sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų. 

 

 

BENDROJI DEKLARACIJA 

DĖL SAN MARINO RESPUBLIKOS 

 

1. San Marino Respublikos kilmės produktus Korėja pripažįsta esant ES šalies kilmės 

produktais, kaip nustatyta šiame susitarime. 

 

2. Apibrėžiant minėtų produktų kilmės statusą mutatis mutandis taikomas Protokolas dėl 

sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų. 



EU/KR/P1/DC/lt 2 

 

BENDROJI DEKLARACIJA  

DĖL KILMĖS TAISYKLIŲ, NUSTATYTŲ PROTOKOLE  

DĖL SĄVOKOS „PRODUKTŲ KILMĖ“ APIBRĖŽTIES  

IR ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO METODŲ,  

PERSVARSTYMO 

 

1. Šalys sutinka persvarstyti kilmės taisykles, nustatytas Protokole dėl sąvokos „produktų kilmė“ 

apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų, ir kurios nors iš Šalių prašymu 

aptarti reikiamus pakeitimus. Aptardamos Protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties 

ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimus Šalys atsižvelgia į technologijų ir 

gamybos procesų raidą, kainų svyravimus ir visus kitus veiksnius, dėl kurių gali reikėti keisti 

kilmės taisykles. 

 

2. Protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo 

metodų II priedas bus pritaikytas atsižvelgiant į periodinius SS pakeitimus. 

 

 

BENDROJI DEKLARACIJA DĖL AIŠKINAMŲJŲ PASTABŲ 

 

Šalys sutinka, kad būtina pateikti šio protokolo aiškinamąsias pastabas. Šalys šias pastabas 

įgyvendina jų nustatyta vidaus tvarka. 
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AIŠKINAMOSIOS PASTABOS 

 

1. Taikant 1 straipsnį gamyba taip pat reiškia derliaus nuėmimą, gaudymą spąstais, gaminimą, 

veisimą ir išardymą. 

 

2. Taikant 1 straipsnio g punktą „nustatoma“ reiškia „nustatyta pagal Susitarimą dėl muitinio 

įvertinimo“. 

 

3. Taikant 5 straipsnio 1 dalies b punktą kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė gali būti 

nustatyta iš produkto gamintojo kainos atėmus kilmės statusą turinčios medžiagos vertę, 

įskaitant savo pagamintą kilmės statusą turinčią medžiagą, naudotą gaminant galutinę kilmės 

statuso neturinčią medžiagą. 

 

4. Savo pagamintos kilmės statusą turinčios medžiagos vertė apima visas sąnaudas, patirtas 

gaminant šią medžiagą, ir pelną, lygiavertį pelnui, gaunamam vykdant įprastą prekybą. 

 

5. Taikant 6 straipsnį sąvoka „paprastas“ apibūdinama veikla, kuriai nereikia specialių įgūdžių 

ar mašinų, aparatų arba įrangos, specialiai pagamintos ar įrengtos šiai veiklai vykdyti. Vis 

dėlto paprastas maišymas neapima cheminių reakcijų. Cheminė reakcija – procesas, taip pat 

biocheminis, po kurio, išardžius intramolekulines sąsajas ir suformavus naujas arba pakeitus 

molekulės atomų išsidėstymą erdvėje, gaunama naujos struktūros molekulė.  
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6. Taikant 10 straipsnį neutralūs elementai yra, pvz., šie:  

 

a) energija ir degalai; 

 

b) gamybos priemonės ir įrenginiai; 

 

c) mašinos ir įrankiai; ir 

 

d) prekės, kurios neįtraukiamos ir kurios nėra skirtos būti įtrauktos į galutinę produkto 

sudėtį. 

 

7. Taikant 11 straipsnį tapačios ir pakeičiamos medžiagos – to paties pobūdžio ir komercinių 

savybių medžiagos, kurioms būdingi vienodi techniniai ir fiziniai bruožai ir kurių, jau įtrauktų 

į galutinį produktą, neįmanoma atskirti viena nuo kitos nustatant kilmę. 

 

8. Taikant 11 straipsnį konkretus „laikotarpis“ turi būti nustatytas pagal atitinkamus Šalių 

nacionalinius teisės aktus ir taisykles. 

 

9. Tik dėl toliau nurodytų konkrečių priežasčių gali būti atsisakyta taikyti lengvatinį režimą 

nepatikrinus kilmės įrodymo dokumento, nes kilmės įrodymo dokumentas gali būti laikomas 

netaikytinu, kai: 

 

a) nebuvo laikomasi 13 straipsnyje nustatyto tiesioginio vežimo reikalavimų; 
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b) kilmės įrodymo dokumentas išduotas neteisėtai importuotoms prekėms; 

 

c) kilmės įrodymo dokumentas išduotas šio susitarimo Šalimi nesančios valstybės 

eksportuotojo; 

 

d) importuotojas nepateikia kilmės įrodymo dokumento importuojančios Šalies muitinei 

per importuojančios Šalies teisės aktuose nurodytą laikotarpį. 

 

10. Taikant Bendrąją deklaraciją dėl Andoros Kunigaikštystės už šios deklaracijos taikymą 

atsakinga Andoros Kunigaikštystės muitinė.  

 

11. Taikant Bendrąją deklaraciją dėl San Marino Respublikos už šios deklaracijos taikymą 

atsakinga Italijos Respublikos muitinė. 

 

 

_______________ 
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PROTOKOLAS DĖL  

ADMINISTRACINĖS TARPUSAVIO PAGALBOS  

MUITINĖS VEIKLOS SRITYJE 
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1 STRAIPSNIS 

 

Apibrėžtys 

 

Šiame protokole: 

 

a) muitų teisės aktai – Šalių teritorijose taikomos teisinės arba reguliavimo nuostatos, kuriomis 

reglamentuojamas prekių importas, eksportas, tranzitas ir kitas joms taikomas muitų režimas 

ar muitinės procedūros, įskaitant draudimų, apribojimo ir priežiūros priemones; 

 

b) prašymą teikianti institucija – kompetentinga administracinė institucija, kurią Šalis paskyrė 

šiam tikslui ir kuri, remdamasi šiuo protokolu, teikia pagalbos prašymą; 

 

c) institucija, į kurią kreipiamasi – kompetentinga administracinė institucija, kurią Šalis paskyrė 

šiam tikslui ir kuri pagal šį protokolą gauna pagalbos prašymą; 
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d) asmens duomenys – visa informacija, susijusi su nustatytu fiziniu asmeniu ar fiziniu asmeniu, 

kurį galima nustatyti; 

 

e) veiksmai, kuriais pažeidžiami muitų teisės aktai – bet koks muitų teisės aktų pažeidimas ar 

bandymas juos pažeisti. 

 

 

2 STRAIPSNIS 

 

Taikymo sritis 

 

1. Šalys pagal savo kompetencijos sritis padeda viena kitai šiame protokole nustatyta tvarka ir 

sąlygomis, siekdamos užtikrinti, kad muitų teisės aktai būtų taikomi teisingai, visų pirma 

užkirsdamos kelią šių teisės aktų pažeidimams, juos tirdamos ir su jais kovodamos. 

 

2. Pagal šį protokolą pagalba muitinės veiklos srityje teikiama bet kuriai Šalių administracinei 

institucijai, kompetentingai taikyti šį protokolą. Ja nepažeidžiamos tarpusavio pagalbą 

baudžiamosiose bylose reglamentuojančios taisyklės. Pagal ją taip pat neteikiama informacija, 

gauta pagal įgaliojimus, kuriais naudojamasi teisminės institucijos prašymu, išskyrus tuos atvejus, 

kai ta institucija leidžia perduoti šią informaciją. 

 

3. Šiuo protokolu nereglamentuojama pagalba išieškant muitus, mokesčius ar baudas. 
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3 STRAIPSNIS 

 

Pagalba pateikus prašymą 

 

1. Prašymą teikiančios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pateikia jai visą 

susijusią informaciją, kuri leistų užtikrinti, kad muitų teisės aktai būtų taikomi teisingai, taip pat 

informaciją apie pastebėtus ar planuojamus veiksmus, kuriais pažeidžiami arba gali būti pažeisti 

muitų teisės aktai. 

 

2. Prašymą teikiančios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, praneša jai, ar: 

 

a) prekės, eksportuotos iš vienos Šalies teritorijos, buvo tinkamai importuotos į kitos Šalies 

teritoriją, prireikus nurodydama prekėms taikytą muitinės procedūrą; 

 

b) prekės, importuotos į vienos Šalies teritoriją, buvo tinkamai eksportuotos iš kitos Šalies 

teritorijos, prireikus nurodydama prekėms taikytą muitinės procedūrą. 

 

3. Prašymą teikiančios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, laikydamasi savo 

teisinių ar reguliavimo nuostatų, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų ypatingai stebimi: 

 

a) fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie, kaip galima pagrįstai manyti, dalyvauja ar dalyvavo 

pažeidžiant muitų teisės aktus; 
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b) vietos, kur prekių atsargos yra arba gali būti kaupiamos taip, kad galima pagrįstai manyti, jog 

šios prekės gali būti naudojamos pažeidžiant muitų teisės aktus; 

 

c) prekės, kurios yra arba gali būti vežamos taip, kad galima pagrįstai manyti, jog jos gali būti 

naudojamos pažeidžiant muitų teisės aktus; 

 

d) transporto priemonės, kurios, kaip galima pagrįstai manyti, yra arba gali būti naudojamos 

pažeidžiant muitų teisės aktus. 

 

 

4 STRAIPSNIS 

 

Pagalba savo iniciatyva 

 

Šalys savo iniciatyva ir vadovaudamosi savo teisinėmis ar reguliavimo nuostatomis teikia viena 

kitai pagalbą, jeigu mano ją esant būtiną tinkamam muitų teisės aktų taikymui užtikrinti, ir visų 

pirma teikia turimą informaciją apie: 

 

a) veiksmus, kuriais pažeidžiami arba gali būti pažeidžiami muitų teisės aktai ir kurie gali 

dominti kitą Šalį; 

 

b) naujas priemones ar būdus, taikomus atliekant muitų teisės aktus pažeidžiančius veiksmus; 

 

c) prekes, kurios yra žinomos kaip muitų teisės aktus pažeidžiančių veiksmų objektai; 
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d) fizinius ar juridinius asmenis, kurie, kaip galima pagrįstai manyti, dalyvauja ar dalyvavo 

pažeidžiant muitų teisės aktus; 

 

e) transporto priemones, kurios, kaip galima pagrįstai manyti, buvo, yra arba gali būti 

naudojamos pažeidžiant muitų teisės aktus. 

 

 

5 STRAIPSNIS 

 

Pateikimas ir pranešimas 

 

Prašymą teikiančios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pagal jai taikomas teisines 

ar reguliavimo nuostatas imasi visų būtinų priemonių, kad: 

 

a) pateiktų visus dokumentus arba 

 

b) praneštų apie visus sprendimus, 

 

kuriuos parengė prašymą teikianti institucija ir kurie patenka į šio protokolo taikymo sritį, adresatui, 

gyvenančiam arba įsisteigusiam institucijos, į kurią kreipiamasi, veiklos teritorijoje. 

 

Prašymai pristatyti dokumentus arba pranešti apie sprendimus pateikiami raštu oficialia institucijos, 

į kurią kreipiamasi, kalba arba tai institucijai priimtina kalba. 
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6 STRAIPSNIS 

 

Pagalbos prašymo forma ir turinys 

 

1. Prašymai pagal šį protokolą teikiami raštu. Kartu su prašymu teikiami dokumentai, būtini 

norint užtikrinti, kad prašymas būtų įvykdytas. Kai tam tikromis aplinkybėmis reikia imtis skubių 

veiksmų, gali būti priimami žodiniai prašymai, bet jie nedelsiant turi būti patvirtinami raštu. 

 

2. 1 dalyje nurodytuose prašymuose pateikiama ši informacija: 

 

a) prašymą teikianti institucija; 

 

b) prašoma priemonė; 

 

c) prašymo objektas ir priežastis; 

 

d) teisinės ar reguliavimo nuostatos ir kiti susiję teisiniai aspektai; 

 

e) kuo tikslesni ir išsamesni duomenys apie fizinius ar juridinius asmenis, dėl kurių atliekamas 

tyrimas; 

 

f) susijusių faktų ir atliktų tyrimų santrauka. 

 

3. Prašymai pateikiami institucijos, į kurią kreipiamasi, oficialia kalba arba tai institucijai 

priimtina kalba.  
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4. Jei prašymas neatitinka pirmiau nurodytų formos reikalavimų, gali būti reikalaujama jį 

pataisyti ar papildyti; tuo tarpu gali būti imtasi prevencinių priemonių. 

 

 

7 STRAIPSNIS 

 

Prašymų vykdymas 

 

1. Siekdama įvykdyti prašymą suteikti pagalbą, institucija, į kurią kreipiamasi, imasi priemonių 

pagal savo kompetenciją ir turimus išteklius, tartum veikdama savo vardu arba gavusi kitos tai 

pačiai Šaliai priklausančios institucijos prašymą, pateikia jau turimą informaciją, atlieka 

atitinkamus tyrimus ar organizuoja jų atlikimą. Ši nuostata taip pat taikoma bet kuriai kitai 

institucijai, į kurią kreipėsi institucija, į kurią kreipiamasi pagalbos, jei pastaroji negali veikti savo 

iniciatyva. 

 

2. Prašymai suteikti pagalbą tenkinami pagal institucijos, į kurią kreipiamasi, Šalies teisines ar 

reguliavimo nuostatas. 

 

3. Šalies tinkamai įgalioti pareigūnai, kitai susijusiai Šaliai pritarus ir laikydamiesi jos nustatytų 

sąlygų, gali atvykti į instituciją, į kurią kreipiamasi, ar į kurią nors kitą instituciją, kaip nurodyta 

1 dalyje, ir gauti informacijos, susijusios su veikla, kuri apima ar gali apimti operacijas, kuriomis 

pažeidžiami muitų teisės aktai, kurios prašymą teikiančiai institucijai reikia šiame protokole 

nurodytiems tikslams pasiekti. 
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4. Šalies tinkamai įgalioti pareigūnai, kitai susijusiai Šaliai pritarus ir laikydamiesi jos nustatytų 

sąlygų, gali dalyvauti atliekant tyrimus pastarosios Šalies teritorijoje. 

 

 

8 STRAIPSNIS 

 

Informacijos teikimo forma 

 

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, prašymą teikiančiai institucijai tyrimų rezultatus pateikia raštu, 

kartu pateikdama susijusius dokumentus, patvirtintas kopijas ar kitus objektus. 

 

2. Ši informacija gali būti teikiama elektronine forma. 

 

3. Tik tais atvejais, kai patvirtintų kopijų nepakanka, prašoma pateikti dokumentų originalus. 

Originalai grąžinami kuo greičiau. 

 

 

9 STRAIPSNIS 

 

Įsipareigojimo teikti pagalbą išimtys 

 

1. Pagalba gali būti neteikiama arba teikiama tik tam tikromis sąlygomis ar įvykdžius 

reikalavimus, kai Šalis mano, kad pagal šį protokolą suteikta pagalba: 
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a) galėtų pažeisti Europos Sąjungos valstybės narės, į kurią kreiptasi pagalbos pagal šį 

protokolą, arba Korėjos suverenitetą; arba 

 

b) galėtų pakenkti viešajai tvarkai, saugumui ar kitiems esminės svarbos interesams, visų pirma 

10 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais; arba 

 

c) pražeistų pramoninę, komercinę ar profesinę paslaptį. 

 

2. Institucija, į kurią kreipiamasi, gali atidėti pagalbą, jei ji trukdytų vykstančiam tyrimui, 

patraukimui baudžiamojon atsakomybėn arba teismo procesui. Tokiu atveju institucija, į kurią 

kreipiamasi, tariasi su prašymą teikiančia institucija, siekdama nustatyti, ar galima teikti pagalbą 

tokiomis sąlygomis, kokių gali pareikalauti institucija, į kurią kreipiamasi. 

 

3. Jei prašymą teikianti institucija prašo pagalbos, kurios ji pati paprašyta suteikti negalėtų, ji tai 

nurodo savo prašyme. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, sprendžia, kaip atsakyti į tokį prašymą. 

 

4. 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais institucijos, į kurią kreipiamasi, sprendimas ir jį lėmusios 

priežastys nedelsiant turi būti pranešami prašymą teikiančiai institucijai. 
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10 STRAIPSNIS 

 

Keitimasis informacija ir konfidencialumas 

 

1. Visa informacija, bet kuriuo pavidalu perduota pagal šį protokolą, laikoma konfidencialia ar 

skirta ribotam naudojimui laikantis kiekvienoje iš Šalių galiojančių taisyklių. Tokiai informacijai 

taikomas įsipareigojimas neskelbti profesinių paslapčių, ir ji yra saugoma pagal atitinkamus ją 

gavusios Šalies teisės aktus ir atitinkamas Europos Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas. 

 

2. Asmens duomenimis galima keistis tik tuo atveju, jei juos galinti gauti Šalis įsipareigoja 

saugoti tokius duomenis ne blogiau, negu tokiu atveju jie būtų saugomi tuos duomenis galinčioje 

pateikti Šalyje.  

 

3. Informaciją, gautą pagal šį protokolą, naudoti teismo arba administraciniuose procesuose, 

pradėtuose dėl muitų teisės aktų pažeidimų, galima tik šiame protokole numatytais tikslais. Taigi, 

Šalys gali pagal šio protokolo nuostatas naudoti gautą informaciją ir dokumentus kaip įrodymą savo 

įrodomuosiuose dokumentuose, ataskaitose ir parodymuose bei teisminėse bylose ir teismuose 

pareikštuose kaltinimuose. Informaciją pateikusiai arba leidusiai susipažinti su tais dokumentais 

kompetentingai institucijai pranešama apie tokį naudojimą. 



EU/KR/P2/lt 12 

 

4. Gauta informacija naudojama tik šio protokolo tikslais. Kai viena iš Šalių nori naudoti tokią 

informaciją kitiems tikslams, ji turi iš anksto raštu prašyti institucijos, pateikusios tą informaciją, 

sutikimo. Taip naudojamai informacijai taikomi bet kokie šios institucijos nustatyti apribojimai. 

 

 

11 STRAIPSNIS 

 

Ekspertai ir liudytojai 

 

Institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnas gali būti įgaliotas, neperžengdamas savo įgaliojimo 

apribojimų, būti ekspertu arba liudytoju teismo ar administracinėse bylose, susijusiose su 

klausimais, kuriems taikomas šis protokolas, ir pateikti daiktus, dokumentus ar patvirtintas jų 

kopijas, kurie gali būti reikalingi tose bylose. Šaukime atvykti į teismą privalo būti nurodyta, į 

kurias teismo ar administracines institucijas reikia atvykti, kokia byla bus nagrinėjama ir pagal kokį 

statusą (pareigos ir kvalifikacija) pareigūnas bus apklausiamas. 

 

 

12 STRAIPSNIS 

 

Pagalbos teikimo išlaidos 

 

Šalys atsisako bet kokių reikalavimų viena kitai atlyginti pagal šį protokolą patirtas išlaidas, 

išskyrus, prireikus, ekspertų ir liudytojų išlaidas ir išlaidas vertėjams žodžiu ir raštu, kurie nėra 

valstybės tarnautojai. 
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13 STRAIPSNIS 

 

Įgyvendinimas 

 

1. Įgyvendinti šį protokolą patikima Korėjos muitinei ir kompetentingoms Europos Komisijos 

tarnyboms ir, prireikus, Europos Sąjungos valstybių narių muitinėms. Jos sprendžia visus protokolo 

įgyvendinimo praktinių priemonių ir tvarkos klausimus, atsižvelgdamos į galiojančias taisykles, 

visų pirma duomenų apsaugos taisykles. Jos gali pateikti kompetentingoms institucijoms 

rekomendacijas dėl, jų nuomone, tikslingų šio protokolo pakeitimų. 

 

2. Šalys konsultuojasi tarpusavyje ir praneša viena kitai apie išsamias įgyvendinimo taisykles, 

patvirtintas pagal šio protokolo nuostatas. 

 

 

14 STRAIPSNIS 

 

Kiti susitarimai 

 

1. Atsižvelgiant į atitinkamas Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos valstybių narių 

kompetencijos sritis, šio protokolo nuostatos: 

 

a) neturi įtakos Šalių įsipareigojimams pagal jokį kitą tarptautinį susitarimą ar konvenciją; 
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b) laikomos papildančiomis tarpusavio pagalbos susitarimus, kuriuos sudarė ar gali sudaryti 

atskiros Europos Sąjungos valstybės narės ir Korėja; ir 

 

c) neturi įtakos Europos Sąjungos nuostatoms, kuriomis reglamentuojamas kompetentingų 

Europos Komisijos tarnybų ir Europos Sąjungos valstybių narių muitinių dalijimasis 

informacija, gauta pagal šį protokolą, kuri galėtų būti svarbi Europos Sąjungai. 

 

2. Neatsižvelgiant į 1 dalies nuostatas, šio protokolo nuostatoms teikiama pirmenybė bet kokio 

dvišalio susitarimo dėl tarpusavio pagalbos, kurį sudarė arba gali sudaryti atskiros Europos 

Sąjungos valstybės narės ir Korėja, atžvilgiu, kiek pastarojo nuostatos neprieštarauja šio protokolo 

nuostatoms. 

 

3. Šalys konsultuojasi dėl klausimų, susijusių su šio protokolo taikymu, ir juos sprendžia 

Muitinių komitete, sudarytame pagal šio susitarimo 6.16 straipsnį (Muitinių komitetas). 
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PROTOKOLAS 

DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS KLAUSIMAIS 
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Šalys, 

 

RATIFIKAVUSIOS UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės ir apsaugos skatinimo, 

priimtą Paryžiuje 2005 m. spalio 20 d. ir įsigaliojusią 2007 m. kovo 18 d., ir vadovaudamosi 

15.10 straipsnio (Įsigaliojimas) 3 dalies nustatyta tvarka, ketina veiksmingai įgyvendinti šią 

UNESCO konvenciją ir bendradarbiauti ją įgyvendindamos, remdamosi Konvencijos principais ir 

rengdamos veiksmus, kaip nurodyta jos nuostatose; 

 

PRIPAŽINDAMOS kultūros pramonės svarbą ir daugialypį kultūrinę, ekonominę ir socialinę vertę 

turinčių kultūros vertybių ir paslaugų pobūdį; 

 

PRIPAŽINDAMOS, kad šiuo susitarimu remiamas procesas yra dalis visuotinės strategijos, skirtos 

tinkamam augimui ir glaudesniam Šalių ekonominiam, prekybos ir kultūros sričių 

bendradarbiavimui skatinti; 
 

PRIMINDAMOS, kad šio protokolo tikslai papildomi ir remiami kitomis jau įgyvendinamomis ir 

planuojamomis priemonėmis, siekiant: 

 

a) STIPRINTI Šalių kultūros pramonės pajėgumą ir nepriklausomybę; 
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b) SKATINTI vietos ir (arba) regionų kultūrinį turinį; 

 

c) PRIPAŽINTI, saugoti ir skatinti kultūrų įvairovę kaip būtiną sėkmingo kultūrų dialogo 

sąlygą; ir 

 

d) PRIPAŽINTI, saugoti ir remti kultūros paveldą ir skatinti vietos gyventojus pripažinti jį ir jo 

svarbą kultūrų tapatybės raiškai; 

 

PABRĖŽDAMOS, kad svarbu, kad Šalys sudarytų palankesnes sąlygas bendradarbiauti kultūros 

srityje, ir todėl kiekvienu atveju atsižvelgdamos, inter alia, į Šalių kultūros pramonės išsivystymą, 

kultūros srities mainų lygį ir struktūrinius skirtumus, taikomas lengvatų sistemas vietos ir (arba) 

regionų kultūriniam turiniui skatinti, 

 

SUSITARIA: 

 

 

1 STRAIPSNIS 

 

Taikymo sritis, tikslai ir apibrėžtys 

 

1. Nedarant poveikio kitoms šio susitarimo nuostatoms, šiuo protokolu nustatoma Šalių 

bendradarbiavimo sistema, pagal kurią Šalys sudaro palankesnes sąlygas kultūrinės veiklos, 

kultūros vertybių ir paslaugų mainams, įskaitant, inter alia, audiovizualinį sektorių. 
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2. Audiovizualinės paslaugos neįtrauktos į Septinto skyriaus (Prekyba paslaugomis, įsisteigimo 

teisė ir elektroninė prekyba) taikymo sritį, tačiau tai nepažeidžia teisių ir įsipareigojimų pagal šį 

protokolą. Bet kokiais su šio protokolo įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys taiko 3 ir 3a 

straipsniuose nustatytas procedūras.  

 

3. Išsaugodamos ir toliau vystydamos savo gebėjimą plėtoti ir įgyvendinti kultūros politiką, kad 

būtų saugoma ir skatinama kultūrų įvairovė, Šalys bendradarbiauja siekdamos gerinti kultūrinės 

veiklos, kultūros vertybių ir paslaugų mainų sąlygas ir mažinti struktūrinius skirtumus ir asimetrijos 

apraiškas, kurių gali būti šiuose mainuose.  

 

4. Šiame protokole: 

 

kultūrų įvairovės, kultūrinio turinio, kultūrų raiškos, kultūrinės veiklos, kultūros vertybių ir 

paslaugų, ir kultūros pramonės sąvokų reikšmė atitinka UNESCO konvencijoje pateiktas apibrėžtis 

ir vartoseną; ir 

 

menininkai ir kiti kultūros srities specialistai – fiziniai asmenys, vykdantys kultūros srities veiklą, 

kuriantys kultūros vertybes ar tiesiogiai dalyvaujantys teikiant kultūros srities paslaugas. 

 



EU/KR/P3/lt 5 

 

A SKIRSNIS 

 

HORIZONTALIOSIOS NUOSTATOS 

 

 

2 STRAIPSNIS 

 

Kultūros srities mainai ir dialogas 

 

1. Šalys siekia stiprinti gebėjimą nustatyti ir vystyti kultūros politiką, vystyti kultūros pramonę ir 

sudaryti daugiau galimybių keistis Šalių kultūros vertybėmis ir paslaugomis, be kitų priemonių, 

sudarydamos galimybes pasinaudoti vietos ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo 

programomis. 

 

2. Šalys bendradarbiauja, dialogu skatindamos bendrą supratimą ir ragindamos intensyviau 

keistis informacija apie kultūros ir audiovizualinės produkcijos klausimus ir apie gerąją intelektinės 

nuosavybės teisių apsaugos srities patirtį. Dialogas turi būti vykdomas Bendradarbiavimo kultūros 

klausimais komitete ir, jei tikslinga, visuose kituose tinkamuose forumuose. 
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3 STRAIPSNIS 

 

Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas 

 

1. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio protokolo taikymo pradžios įsteigiamas 

Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas. Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetą 

sudaro visų Šalių administracijų vyresnieji pareigūnai, turintys kultūros reikalų ir praktikos 

kompetencijos ir patirties.  

 

2. Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas susirenka per pirmuosius metus nuo šio 

protokolo taikymo pradžios ir vėliau – kiek reikia ir ne rečiau kaip kartą per metus, vykdydamas šio 

protokolo įgyvendinimo priežiūrą.  

 

3. Nukrypstant nuo Penkiolikto skyriaus (Institucinės, bendrosios ir baigiamosios nuostatos) 

institucinių nuostatų, šis protokolas nepatenka į Prekybos komiteto jurisdikciją ir įgyvendinant šį 

protokolą visos Prekybos komiteto funkcijos tenka Bendradarbiavimo kultūros klausimais 

komitetui, jei šios funkcijos svarbios taikant šį protokolą. 

 

4. Kiekviena Šalis skiria administracijos instituciją, kuri veikia kaip nacionalinis ryšių su kita 

Šalimi centras šiam protokolui įgyvendinti. 

 

5. Kiekviena Šalis įsteigia Bendradarbiavimo kultūros klausimais vietos patarėjų grupę (-es), 

sudarytą (-as) iš atstovų kultūros ir audiovizualinio sektoriaus klausimais, kurių veikla susijusi su 

šiuo protokolu reglamentuojamomis sritims, ir su šiais patarėjais konsultuojamasi su šio protokolo 

įgyvendinimu susijusiais klausimais. 
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6. Šalis gali pateikti prašymą konsultuotis su kita Šalimi Bendradarbiavimo kultūros klausimais 

komitete dėl bet kokio abiem Šalims aktualaus klausimo, susijusio su šiuo protokolu. Po tokio 

prašymo Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas nedelsdamas susirenka ir stengiasi, kad 

klausimas būtų išspręstas abipusiai priimtinu būdu. Bendradarbiavimo kultūros klausimais 

komitetas gali konsultuotis su vienos ar abiejų Šalių vidaus patarėjų grupe (-ėmis), o kiekviena Šalis 

gali konsultuotis su savo vidaus patarėjų grupe (-ėmis). 

 

 

3A STRAIPSNIS 

 

Ginčų sprendimas 

 

Išskyrus tuos atvejus, kai Šalys nusprendžia kitaip ir tik jei klausimas neišspręstas konsultuojantis 

kaip numatyta šio protokolo 3 straipsnio 6 dalyje, šiam protokolui taikomas Keturioliktas skyrius 

(Ginčų sprendimas), su šiais pakeitimais:  

 

a) visos Keturiolikto skyriaus (Ginčų sprendimas) nuorodos į Prekybos komitetą laikomos 

nuorodomis į Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetą; 
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b) taikydamos 14.5 straipsnį (Arbitražo kolegijos sudarymas) Šalys stengiasi sutarti dėl arbitrų, 

turinčių žinių ir patirties, susijusių su šio protokolo dalyku. Jei Šalys nesusitaria dėl arbitražo 

kolegijos sudėties, arbitrai turi būti atrenkami traukiant burtus kaip nurodyta 14.5 straipsnio 

3 dalyje iš pagal c punktą sudaryto sąrašo, užuot naudojus pagal 14.18 straipsnį (Arbitrų 

sąrašas) sudarytą sąrašą; 

 

c) įsteigus Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetą jis nedelsdamas sudaro 15 asmenų, 

norinčių ir galinčių būti arbitrais, sąrašą. Kiekviena Šalis gali pasiūlyti penkis asmenis būti 

arbitrais. Šalys taip pat išrenka penkis asmenis, kurie nėra nei vienos Šalies piliečiai ir kurie 

eina arbitražo kolegijos pirmininko pareigas. Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas 

turi užtikrinti, kad sąraše visuomet būtų tiek asmenų. Arbitrai turi žinių ir patirties, susijusių 

su šio protokolo dalyku. Vykdydami savo užduotis arbitrai yra nepriklausomi, veikia kaip 

individualūs asmenys ir nevykdo jokių organizacijų ar vyriausybių nurodymų, susijusių su 

ginču, be to, jie vadovaujasi 14-C priedo (Arbitražo kolegijų narių ir tarpininkų elgesio 

kodeksas) nuostatomis; 

 

d) Pasirinkdama sustabdyti įsipareigojimus, kaip numatyta 14.11 straipsnio (Laikinos 

taisomosios priemonės sprendimo neįgyvendinimo atveju) 2 dalyje, kai ginčas yra susijęs su 

šiuo protokolu, Šalis ieškovė gali sustabdyti tik su šiuo protokolu susijusius įsipareigojimus; 

ir 

 

e) neatsižvelgiant į 14.11 straipsnio 2 dalies nuostatas, pasirinkdama sustabdyti įsipareigojimus, 

kai ginčas nėra susijęs su šiuo protokolu, Šalis ieškovė negali sustabdyti su šiuo protokolu 

susijusių įsipareigojimų. 
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4 STRAIPSNIS 

 

Menininkai ir kiti kultūros srities specialistai 

 

1. Šalys stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas, remdamosi savo teisės aktais, įvažiuoti į jų 

teritoriją ir laikinai joje būti menininkams ir kitiems kultūros srities specialistams iš kitos Šalies, 

kurie negali pasinaudoti įsipareigojimais, prisiimtais pagal Septintą skyrių (Prekyba paslaugomis, 

įsisteigimo teisė ir elektroninė prekyba) ir kurie yra: 

 

a) menininkai, aktoriai, techniniai darbuotojai ir kiti kultūros srities specialistai ir atlikėjai iš 

kitos Šalies, dalyvaujančios filmuojant kino filmus arba televizijos laidas; arba 

 

b) menininkai ir kiti kultūros srities specialistai, pvz., vaizdo ir scenos meno atstovai, atlikėjai ir 

mokytojai, kompozitoriai, rašytojai, pramogų paslaugų teikėjai ir kiti panašūs specialistai ir 

atlikėjai iš kitos Šalies, dalyvaujantys kultūros srities veikloje, pvz., muzikos įrašymo veikloje 

arba aktyviai dalyvaujantys kultūros renginiuose, pvz., literatūros mugėse, festivaliuose ir 

pan., 
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jei jie neparduoda savo paslaugų visuomenei arba patys neteikia paslaugų, arba patys negauna jokio 

atlygio iš Šalyje, kurioje jie laikinai yra, esančio šaltinio, ir neteikia paslaugų pagal sutartį, sudarytą 

tarp juridinio asmens, neįsteigusio komercinės įmonės Šalyje, kurioje menininkas ar kitas kultūros 

srities specialistai laikinai yra, ir šios Šalies vartotojo. 

 

2. Atvykimas į Šalių teritorijas ir laikinas apsistojimas jose, kaip numatyta 1 dalyje, jeigu tai 

leidžiama, trunka ne ilgiau nei 90 dienų per 12 mėnesių. 

 

3. Remdamosi savo teisės aktais, Šalys stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas mokymams ir 

glaudesniems ryšiams tarp menininkų ir kitų kultūros srities specialistų, pvz.: 

 

a) teatro prodiuserių, dainininkų grupių, muzikantų grupių ir orkestrų narių; 

 

b) autorių, kompozitorių, skulptorių, artistų ir kitų atskirų menininkų; 

 

c) menininkų ir kitų kultūros srities specialistų, tiesiogiai dalyvaujančių teikiant cirko, pramogų 

parko ir kitas panašias pramogines paslaugas; ir 

 

d) menininkų ir kitų kultūros srities specialistų ir atlikėjų, tiesiogiai dalyvaujančių teikiant 

pramoginių šokių ar diskotekų paslaugas, ir šokių mokytojų. 
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B SKIRSNIS 

 

SEKTORIAMS TAIKOMOS NUOSTATOS 

 

 

A POSKIRSNIS 

 

SU AUDIOVIZUALINE PRODUKCIJA SUSIJUSIOS NUOSTATOS 

 

 

5 STRAIPSNIS 

 

Bendra audiovizualinė produkcija 

 

1. Įgyvendinant šį protokolą, bendra produkcija – Korėjos ir ES šalies bendrai sukurta 

audiovizualinė produkcija, į kurią investuota remiantis šio protokolo sąlygomis1. 

 
1 Korėjoje bendrai produkcijai taikoma pripažinimo procedūra, kurią taiko Korėjos 

transliuojamų programų komunikacijų komisija, o filmams – Korėjos kino taryba. 
Ši procedūra apsiriboja techniniu patikrinimu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bendra 
produkcija atitinka 6 dalyje nustatytus kriterijus. Visa šiuos kriterijus atitinkanti bendra 
produkcija pripažįstama. 
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2. Šalys skatina derėtis dėl naujų bendros produkcijos kūrimo susitarimų tarp vienos ar kelių 

Europos Sąjungos valstybių narių ir Korėjos sudarymo ir pasirašytų susitarimų įgyvendinimo. Šalys 

patvirtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės ir Korėja gali nustatyti finansines lengvatas 

bendrai audiovizualinei produkcijai, kaip nustatyta atitinkamuose galiojančiuose ar būsimuose 

dvišaliuose bendros produkcijos kūrimo susitarimuose, sudarytuose vienos ar kelių Europos 

Sąjungos valstybių narių ir Korėjos. 

 

3. Šalys, laikydamosi savo teisės aktų, sudaro palankesnes sąlygas kurti bendrą produkciją ES 

šalies ir Korėjos kūrėjams, taip pat suteikdamos teisę bendrai produkcijai taikyti atitinkamas vietos 

ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo programas. 

 

4. Bendrai audiovizualinei produkcijai galima taikyti ES šalies vietos ir (arba) regionų kultūrinio 

turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 3 dalyje, suteikiant jai Europos kūrinio statusą pagal 

Direktyvos 89/552/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/65/EB, ar kitais pakeitimais, 

1 straipsnio n punkto i papunktį, siekiant atitikti audiovizualinės produkcijos rėmimo reikalavimus, 

kaip nurodyta Direktyvos 89/552/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/65/EB2, ar kitais 

pakeitimais, 4 straipsnio 1 dalyje ir 3i straipsnio 1 dalyje. 

 
2 Šio teisės akto pakeitimai neturi poveikio 10 dalies taikymui. 
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5. Bendrai audiovizualinei produkcijai galima taikyti Korėjos vietos ir (arba) regionų kultūrinio 

turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 3 dalyje, suteikiant jai Korėjos kūrinio statusą, taikant 

Įstatymo dėl kino filmų ir vaizdo produkcijos rėmimo (įstatymas Nr. 9679, 2009 m. gegužės 21 d.) 

40 straipsnį ar šį įstatymą iš dalies keičiančius teisės aktus ir Įstatymo dėl transliavimo  

(įstatymas Nr. 9280, 2008 m. gruodžio 31 d.) 71 straipsnį ar šį įstatymą iš dalies keičiančius teisės 

aktus ir Pranešimą dėl programų santykio (Korėjos komunikacijų komisijos pranešimas  

Nr. 2008-135, 2008 m. gruodžio 31 d.) ar šį pranešimą iš dalies keičiančius teisės aktus3. 

 

6. Teisė taikyti bendrai produkcijai vietos ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo programas, 

kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, suteikiama, jei laikomasi šių sąlygų: 

 

a) bendra audiovizualinė produkcija sukurta įmonių, kurios tiesiogiai arba turint kontrolinį 

akcijų paketą priklauso Europos Sąjungos valstybei narei arba Korėjai ir (arba) Europos 

Sąjungos valstybės narės piliečiams arba Korėjos piliečiams; 

 

b) bendrą produkciją kūrusių įmonių atstovaujantis (-ys) direktorius (-iai) arba  

vadovas (-ai) – Europos Sąjungos valstybės narės ir (arba) Korėjos pilietis (-čiai),  

galintis (-ys) įrodyti turintis (-ys) ten buveinę; 

 
3 Ten pat. 
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c) kuriant bendrą audiovizualinę produkciją, išskyrus animaciją, turi dalyvauti kūrėjai iš dviejų 

Europos Sąjungos valstybių narių. Animacijos produkcijos kūrėjai turi būti iš trijų Europos 

Sąjungos valstybių narių. Kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės kūrėjo ar kūrėjų 

finansinis įnašas yra ne mažesnis kaip 10 proc.;  

 

d) mažiausias bendros audiovizualinės produkcijos, išskyrus animaciją, atitinkamas ES šalies 

(bendras) ir Korėjos kūrėjų finansinis įnašas yra ne mažesnis kaip 30 proc. visų 

audiovizualinės produkcijos gamybos išlaidų. Animacijos bendros produkcijos mažiausias 

įnašas yra ne mažesnis kaip 35 proc. visų audiovizualinės produkcijos gamybos išlaidų; 

 

e) kiekvienos Šalies kūrėjų (bendras) įnašas atitinka realų techninį ir meninį dalyvavimą, 

užtikrinant dviejų Šalių įnašų pusiausvyrą. Visų pirma, bendros audiovizualinės produkcijos, 

išskyrus animaciją, kiekvienos Šalies kūrėjų (bendras) techninis ir meninis įnašas nesiskiria 

daugiau nei 20 procentinių punktų, palyginti su jų finansiniu įnašu, ir bet kuriuo atveju nėra 

didesnis nei 70 proc. viso įnašo. Animacijos produkcijos kiekvienos Šalies kūrėjų (bendras) 

techninis ir meninis įnašas nesiskiria daugiau nei 10 procentinių punktų, palyginti su jų 

finansiniu įnašu, ir bet kuriuo atveju nėra didesnis nei 65 proc. viso įnašo; 
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f) trečiųjų šalių, pasirašiusių UNESCO konvenciją, kūrėjai gali dalyvauti kuriant bendrą 

audiovizualinę produkciją, jei jų įnašas nėra didesnis nei 20 proc., jei įmanoma, visų gamybos 

išlaidų ir (arba) techninio ir meninio įnašo į audiovizualinę produkciją. 

 

7. Šalys patvirtina, kad teisė taikyti bendrai produkcijai atitinkamas jų vietos ir (arba) regionų 

kultūrinio turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, užtikrina abipusę naudą ir kad 

6 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančiai bendrai produkcijai suteikiamas Europos arba Korėjos 

kūrinio statusas, kaip nurodyta atitinkamai 4 ir 5 dalyse, nenustatant jokių papildomų sąlygų, 

išskyrus nustatytas 6 dalyje. 

 

8. a) Teisė taikyti bendrai produkcijai vietos ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo 

programas, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, suteikiama trejiems metams po šio protokolo taikymo 

pradžios. Vadovaudamasis vidaus patarėjų grupių patarimais, likus šešiems mėnesiams iki 

galiojimo pabaigos, Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas turi atlikti vertinimą, 

siekdamas nustatyti minėtos teisės pritaikymo rezultatus kultūros įvairovės didinimo ir 

abipusiai naudingo bendradarbiavimo kuriant bendrą produkciją atžvilgiu.  

 

b) Teisė taikyti rėmimo programas turi būti atnaujinta trejiems metams ir po to bus 

savaime atnaujinama tokios pat trukmės laikotarpiams, jei Šalis nepanaikins šios teisės, 

pranešdama raštu ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki pirminio ar bet kurio kito laikotarpio 

pabaigos. Likus šešiems mėnesiams iki kiekvieno atnaujinto laikotarpio pabaigos 

Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas turi atlikti vertinimą panašiomis į a punkte 

nurodytas sąlygas.  
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c) Šalims nenusprendus kitaip, panaikinus šią teisę bendrai produkcijai galima toliau 

taikyti atitinkamas vietos ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo programas, kaip 

nurodyta 4 ir 5 dalyse, vadovaujantis 6 dalyje nustatytomis sąlygomis, jei pirmoji tos bendros 

produkcijos transliavimo arba rodymo data atitinkamose teritorijose yra anksčiau nei bet 

kokio atitinkamo laikotarpio pabaiga. 
 

9. Kol galioja teisė taikyti bendrai produkcijai atitinkamas vietos ir (arba) regionų kultūrinio 

turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, Šalys turi reguliariai stebėti, visų pirma per 

vietos patarėjų grupes, 6 dalies įgyvendinimą ir praneša Bendradarbiavimo kultūros klausimais 

komitetui apie bet kokias susijusias problemas. Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitetas 

Šaliai paprašius gali persvarstyti bendrai produkcijai suteiktą teisę taikyti atitinkamas vietos ir 

(arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, ir (arba) 6 dalyje 

nustatytus kriterijus.  

 

10. Iš anksto (prieš du mėnesius) pranešusi Šalis gali laikinai panaikinti teisę taikyti atitinkamas 

vietos ir (arba) regionų kultūrinio turinio rėmimo programas, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse, jei pagal 

tas dalis sukurtai bendrai produkcijai suteiktai teisei buvo padaryta neigiama įtaka, kitai Šaliai 

pakeitus atitinkamus šiose dalyse nurodytus teisės aktus. Prieš laikinai panaikindama šią teisę, 

pranešančioji Šalis aptaria ir peržiūri teisės aktų pakeitimų pobūdį ir poveikį su kita Šalimi 

Bendradarbiavimo kultūros klausimais komitete. 
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6 STRAIPSNIS 

 

Kitas bendradarbiavimas, susijęs su audiovizualine produkcija 

 

1. Šalys stengiasi populiarinti kitos Šalies audiovizualinę produkciją, rengdamos festivalius, 

seminarus ir įgyvendindamos panašias iniciatyvas. 

 

2. Be šio protokolo 2 straipsnio 2 dalyje minėto dialogo, Šalys sudaro palankesnes sąlygas 

bendradarbiauti transliavimo srityje, siekdamos skatinti kultūros srities mainus, ir tam vykdo šią 

veiklą: 

 

a) skatina kompetentingas institucijas dalytis informacija ir nuomonėmis dėl transliavimo 

politikos ir reglamentavimo sistemos; 

 

b) skatina transliavimo pramonės atstovų bendradarbiavimą ir mainus; 

 

c) skatina audiovizualinės produkcijos mainus; ir 

 

d) skatina lankytis ir dalyvauti tarptautiniuose transliavimo renginiuose, rengiamuose kitos 

Šalies teritorijoje. 

 

3. Šalys stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas tarptautinių ir regioninių standartų taikymui, 

siekdamos užtikrinti audiovizualinių technologijų suderinamumą ir sąveiką, taip remdamos 

glaudesnius kultūros srities mainus. Jos bendradarbiauja siekdamos šio tikslo. 
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4. Šalys stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas būtinų techninių priemonių ir įrangos, pvz., 

radijo ir televizijos įrangos, muzikos instrumentų ir garso studijų įrašų įrangos, skirtos 

audiovizualinei produkcijai kurti ir įrašyti, nuomai ir išperkamajai nuomai. 

 

5. Šalys stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas audiovizualinių archyvų skaitmeninimui. 

 

 

7 STRAIPSNIS 

 

Audiovizualinei produkcijai filmuoti skirtų priemonių ir įrangos laikinas įvežimas 

 

1. Kiekviena Šalis tinkamu mastu skatina filmuoti savo teritorijoje kino filmus ir televizijos 

laidas. 

 

2. Neatsižvelgiant į šio susitarimo nuostatas dėl prekybos prekėmis, Šalys, remdamosi 

atitinkamais savo teisės aktais, išnagrinėja galimybę ir leidžia iš vienos Šalies teritorijos į kitos 

Šalies teritoriją laikinai įvežti technines priemones ir įrangą, būtiną kultūros srities specialistams 

kino filmams ir televizijos laidoms filmuoti. 
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B POSKIRSNIS 

 

KULTŪROS SEKTORIŲ, IŠSKYRUS AUDIOVIZUALINĮ, SKATINIMAS 

 

 

8 STRAIPSNIS 

 

Scenos meno veikla 

 

1. Šalys, laikydamosi atitinkamų savo teisės aktų, sudaro palankesnes sąlygas, taikydamos 

tinkamas programas, glaudesniems scenos meno veikėjų ryšiams profesinių mainų ir mokymo 

srityse, taip pat įskaitant dalyvavimą atrankose, tinklų kūrimą ir tinklų kūrimo skatinimą. 

 

2. Šalys skatina kurti bendrą vienos ar kelių Europos Sąjungos valstybių narių ir Korėjos scenos 

meno produkciją. 

 

3. Šalys skatina rengti tarptautinius teatro technologijų standartus ir naudoti teatro scenos 

ženklus, taip pat ir bendradarbiaudamos su tinkamomis standartizavimo įstaigomis. Jos sudaro 

palankesnes sąlygas bendradarbiauti siekiant šio tikslo. 
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9 STRAIPSNIS 

 

Leidiniai 

 

Šalys, laikydamosi atitinkamų savo teisės aktų, sudaro palankesnes sąlygas kitos Šalies leidinių 

mainams ir sklaidai, taikydamos tinkamas programas šiose srityse: 

 

a) mugių, seminarų, literatūros renginių ir kitų panašių renginių, susijusių su leidiniais, įskaitant 

viešą kūrinių skaitymą, rengiamus paeiliui įvairiose vietose, organizavimas;  

 

b) palankesnių sąlygų bendrai leidybai ir vertimams sudarymas; ir 

 

c) palankesnių sąlygų bibliotekų darbuotojų, rašytojų, vertėjų, prekiautojų knygomis ir leidėjų 

profesiniams mainams ir mokymui sudarymas. 
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10 STRAIPSNIS 

 

Kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų apsauga 

 

Šalys, remdamosi savo teisės aktais ir nepažeisdamos apribojimų, įtrauktų į jų įsipareigojimus 

kitose šio susitarimo nuostatose, skatina dalijimąsi, taikant atitinkamas programas, žiniomis ir 

gerąja patirtimi, susijusiomis su kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų apsauga, 

atsižvelgdamos į UNESCO pasaulio paveldo apsaugos misiją, taip pat sudarydamos palankesnes 

sąlygas keistis ekspertais, bendradarbiauti profesinio mokymo klausimais, vietos bendruomenių 

informuotumui didinti ir konsultuoti istorinių paminklų, saugomų vietovių apsaugos klausimais ir 

teisės aktų bei priemonių, susijusių su paveldu, įgyvendinimo klausimais, visų pirma susijusių su 

paveldo įtraukimu į vietos bendruomenių gyvenimą. 
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SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL TARPVALSTYBINIO  

DRAUDIMO PASLAUGŲ TEIKIMO, KAIP NURODYTA 7-A PRIEDO  

(ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠAS) ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠUOSE  

 

Kalbant apie tarpvalstybinį draudimo paslaugų teikimą, kaip nurodyta 7-A priedo (Įsipareigojimų 

sąrašas) įsipareigojimų sąrašuose, būtent – rizikos, susijusios su toliau nurodytais dalykais, 

draudimą: 

 

a) jūrų laivyba ir komercine aviacija ir paleidimu, ir krovinių (įskaitant palydovus) gabenimu į 

kosmosą, kai toks draudimas taikomas atskirai ir kartu visiems toliau išvardytiems dalykams: 

vežamoms prekėms, prekes vežančioms transporto priemonėms ir visiems su minėtais 

dalykais susijusiems įsipareigojimams; ir 

 

b) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis, 

 

Šalys patvirtina, kad jei Europos Sąjungos valstybė narė reikalauja, kad šias paslaugas teiktų 

Europos Sąjungoje įsisteigęs paslaugų teikėjas, Korėjos finansinių paslaugų teikėjas gali teikti 

tokias paslaugas, įsisteigęs bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nebūtinai toje Europos 

Sąjungos valstybėje narėje, kurioje teikiamos paslaugos. Paaiškinama, kad toks paslaugos teikimas 

– finansinės paslaugos sukūrimas, platinimas, rinkodara, pardavimas ir pristatymas. 

 

Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės, kuriose tebegalioja reikalavimas būti 

įsisteigusiam Europos Sąjungoje, toliau konsultuosis, siekdamos toliau gerinti šių paslaugų teikimą 

jų teritorijose. ES šalis pritaria Korėjos pasiūlymui ateityje konsultuotis, siekiant susitarti šiuo 

klausimu. 

 

Šis susitarimo memorandumas yra neatskiriama šio susitarimo dalis. 
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SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL KORĖJOS PAŠTO REFORMOS PLANO1 

 

Per derybas dėl šio susitarimo Korėjos delegacija paaiškino Europos Sąjungos delegacijai Korėjos 

vyriausybės ketinimus, susijusius su pašto reformos planu. 

 

Korėja atkreipė Europos Sąjungos delegacijos dėmesį į toliau nurodytus pašto reformos plano 

aspektus. 

 

Korėja ketina laipsniškai didinti Korėjos pašto tarnybos monopolio išimtis, kad būtų leidžiama 

daugiau privačių pristatymo paslaugų. Šis tikslas bus pasiektas iš dalies keičiant Pašto paslaugų 

įstatymą, susijusius įstatymus arba antraeilius su jais susijusius teisės aktus ar taisykles.  

 

a) Įsigaliojus šiems pakeitimams Korėjos pašto tarnybos laiškų siuntimo taikymo sritis bus 

aiškesnė, nes bus iš naujo nustatyta siutimo sąvoka, taip pat bus išplėstos laiškų siuntimo 

monopolio išimtys, remiantis objektyviais standartais, pvz., svoriu, kaina ar jų deriniu. 

 

b) Nustatydama pakeitimų pobūdį ir mastą Korėja atsižvelgs į įvairius veiksnius, įskaitant vidaus 

rinkos sąlygas, kitų šalių pašto sektoriaus liberalizacijos patirtį ir poreikį užtikrinti 

universalias paslaugas. Korėja planuoja įgyvendinti šiuos pakeitimus per trejus metus nuo šio 

susitarimo pasirašymo. 

 
1 Šis susitarimo memorandumas nėra privalomas ir jam netaikomos Keturiolikto skyriaus 

(Ginčų sprendimas) nuostatos. 
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Taikydama pakeistus kriterijus Korėja sudarys nediskriminacines sąlygas visiems pašto ir greitojo 

siuntų pristatymo paslaugų teikėjams Korėjoje.  

 

Be to, iki šio susitarimo įsigaliojimo datos Korėja iš dalies pakeis Pašto paslaugų įstatymo 

įgyvendinimo dekreto 3 straipsnį, išplėsdama Korėjos pašto tarnybos monopolio išimtis ir 

įtraukdama visas tarptautinio greitojo dokumentų pristatymo paslaugas. Dėl aiškumo galima 

paminėti, kad tarptautinės ir vidaus greitojo bet kokių dokumentų pristatymo paslaugos Europos 

Sąjungos valstybėse narėse neribojamos pašto paslaugų monopoliais. 
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SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL KONKREČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 

 TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE 

 

Korėjos ir Europos Sąjungos delegacijos per derybas dėl šiame susitarime numatytų konkrečių 

įsipareigojimų telekomunikacijų paslaugų sektoriuje pasiekė šį susitarimą. 

 

Jei Šalis nustato sąlygą, pagal kurią licenciją teikti viešąsias telekomunikacijų paslaugas Šalies, 

kurioje kitos Šalies asmuo turi akcinio kapitalo, asmeniui galima skirti nustačius, kad tokių 

paslaugų teikimas atitiktų viešuosius interesus, ta Šalis užtikrina, kad: i) šis faktas ir jo nustatymo 

procedūros pagrįsti objektyviais ir skaidriais kriterijais; ii) vadovaujamasi prielaida, palankia 

nuostatai, kad licencijos suteikimas Šalies, kurioje kitos Šalies asmuo turi akcinio kapitalo, 

asmeniui atitiktų viešuosius interesus, ir iii) šias procedūras pagal 7.22 straipsnį (Skaidrumas ir 

konfidenciali informacija), 7.23 straipsnį (Vietos taisyklės) ir 7.36 straipsnį (Su 

telekomunikacijomis susijusių ginčų sprendimas). 

 

Šis susitarimo memorandumas yra neatskiriama šio susitarimo dalis. 
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SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL ZONŲ NUSTATYMO,  

MIESTŲ PLANAVIMO IR APLINKOS APSAUGOS TAISYKLIŲ 

 

Per derybas dėl šio susitarimo Septinto skyriaus (Prekyba paslaugomis, įsisteigimas ir elektroninė 

prekyba) Šalys aptarė šio susitarimo pasirašymo metu Korėjoje ir Europos Sąjungoje galiojančias 

zonų nustatymo, miestų planavimo ir aplinkos apsaugos taisykles.  

 

Šalys sutaria, kad jei taisyklėmis, taip pat ir zonų nustatymo, miestų planavimo ir aplinkos apsaugos 

taisyklėmis, nustatomos nediskriminacinės ir nekiekybinės priemonės, turinčios įtakos įsisteigimo 

teisei, jos neįtraukiamos į sąrašą.  

 

Remdamosi minėtu bendruoju susitarimu, Šalys patvirtina, kad konkrečios Korėjos priemonės, 

nustatytų toliau pateikiamuose teisės aktuose, neįtraukiamos į sąrašą: 

 

– Seulo miesto teritorijos pritaikymo planavimo įstatymas; 

 

– Pramoninių klasterių vystymo ir gamyklų steigimo įstatymas; 

 

– Specialus įstatymas dėl Seulo miesto teritorijos oro gerinimo. 

 

Šalys patvirtina turinčios teisę nustatyti naujas taisykles, susijusias su zonų nustatymu, miestų 

planavimu ir aplinkos apsauga. 

 

Šis susitarimo memorandumas yra neatskiriama šio susitarimo dalis. 


