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(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)


NARIADENIA




NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009
ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za
poľnohospodárske výrobky
(prepracované znenie)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(3)

Vykonávanie Dohody o poľnohospodárstve (4) prijatej
v rámci Uruguajského kola podmieňuje ako všeobecné
pravidlo poskytnutie náhrady požiadavke vlastnenia vý
voznej licencie, obsahujúcej vopred stanovenú výšku ná
hrady. Avšak dodávky v Spoločenstve pre medzinárodné
organizácie a pre ozbrojené sily, dodávky pre zásobovanie
potravinami a vývoz v malých množstvách predstavujú
zvláštne prípady malého ekonomického významu. Z tých
to dôvodov bolo prijaté ustanovenie pre zvláštny systém
bez vývoznej licencie, v záujme zjednodušenia takých vý
vozných operácií a v záujme predchádzania nadmernej ad
ministratívnej záťaži ekonomických prevádzkovateľov
a príslušných orgánov.

(4)

Deň vývozu je dňom, v priebehu ktorého colné orgány
prijmú akt, prostredníctvom ktorého deklarant dáva na
javo svoju ochotu uskutočniť vývoz výrobkov, v súvislosti
s ktorými sa snaží získať výhodu vo forme vývoznej náhra
dy. Takýto akt je určený na upozornenie najmä colných or
gánov na skutočnosť, že plánovaná operácia sa vykonáva
za finančnej pomoci Spoločenstva, aby tieto colné orgány
vykonali zodpovedajúce kontroly. V čase prijatia výrobky
prechádzajú pod colný dohľad, až kým nie sú skutočne vy
vezené; keďže tento dátum slúži ako odkaz pri stanovova
ní množstva, povahy a vlastností vyvážaných výrobkov.

(5)

V prípade voľne ložených zásielok alebo zásielok v neštan
dardných jednotkách sa rešpektuje, že presná čistá hmot
nosť výrobkov môže byť známa len po ich vyložení na
dopravný prostriedok. Na to, aby bolo možné takúto situ
áciu riešiť, je potrebné prijať ustanovenie pre stanovovanie
predbežnej hmotnosti uvádzanej vo vývoznom colnom
vyhlásení.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra
2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych tr
hov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),
najmä na jeho články 170 a 192, v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999,
ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplat
ňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrob
ky (2), bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené
a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je
z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie
prepracovať.

(2)

Všeobecné pravidlá prijaté Radou ustanovujú, aby boli ná
hrady vyplatené po predložení dôkazu, že výrobky boli zo
Spoločenstva vyvezené. V prípade, keď sa na všetky tretie
krajiny uplatňuje jednotná sadzba náhrady, nárok na ná
hradu vzniká, hned’ ako výrobky opustia trh Spoločenstva.
V prípade, ak je sadzba náhrady diferencovaná podľa mies
ta určenia výrobkov, nárok na náhradu je podmienený do
vozom do tretej krajiny.

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.
(3) Pozri prílohu XIX.

(4) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.
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(6)

Pokiaľ ide o pojem „miesto nakládky“, veľké množstvo
správnych a obchodných okolností ovplyvňuje obchodné
odvetvie poľnohospodárskeho vývozu. Je preto ťažké sta
noviť jediné pravidlo a členským štátom sa má v súlade
s tým umožniť rozhodovať o najvhodnejšom mieste usku
točňovania fyzických kontrol vyvážaných poľnohospodár
skych výrobkov, ktoré sú spôsobilé na vývoznú náhradu.
Na tento účel existujú obzvlášť dobré dôvody pre odlišné
definovanie miesta nakládky, v závislosti na tom, či je to
var nakladaný v kontajneroch alebo naopak voľne nalo
žený, vo vakoch alebo kartónoch a následne nenakladaný
do kontajnerov. V náležite odôvodnených prípadoch sa má
colným úradom taktiež umožniť prijatie vývozného vyhlá
senia na poľnohospodárske výrobky spôsobilé na náhradu
na inom colnom úrade, než je úrad príslušný podľa miesta
nakládky.

(7)

Z dôvodov správneho uplatňovania nariadenia Komisie
(ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní
vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa posky
tujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických
kontrol (1), by bolo potrebné prijať ustanovenie, aby sa
overovanie, či údaje uvedené vo vývoznom colnom vyhlá
sení zodpovedajú poľnohospodárskemu výrobku, uskutoč
ňovalo v čase nakladania prepravného kontajnera,
nákladného auta, plavidla alebo iného podobného pre
pravného kontajnera.

(8)

V prípadoch, keď sa vývoz týka pravidelných zásielok ma
lých množstiev, by bolo potrebné prijať ustanovenie o zjed
nodušenom postupe, čo sa týka príslušného dňa, ktorý sa
použije na určenie sadzby náhrad.

(9)

Je vhodné zachovať rozhodujúcu skutočnosť, ako je defi
novaná v nariadení Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. de
cembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre
euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú
určité nariadenia (2).

(10)

Na to, aby sa výraz „vývoz zo Spoločenstva“ mohol vykla
dať zhodne, by bolo potrebné špecifikovať, že výrobok sa
považuje za vyvezený, ak opustil colné územie
Spoločenstva.

(11)

Vývozcovia alebo prepravcovia by mohli potrebovať pod
niknúť kroky na zabránenie tomu, aby sa výrobky určené
na vývoz nepokazili počas 60-dňovej lehoty po prijatí vý
vozného colného vyhlásenia a pred opustením colného
územia Spoločenstva alebo pred doručením na miesto ur
čenia. Zmrazenie je takýmto krokom, ktorý umožňuje, aby
výrobky ostali neporušené. Na to, aby bolo možné splniť
túto požiadavku, by malo byť povolené, aby sa zmrazenie
uskutočnilo počas zmienenej lehoty.

(1) Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 53.
(2) Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.
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(12)

Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby výrobky opúšťa
júce Spoločenstvo alebo ktoré sú v režime tranzitu do kon
krétneho miesta určenia boli v skutočnosti tie isté, ktoré
boli podrobené colným vývozným formalitám. Na tento
účel, keď výrobok prechádza územím iného členského štá
tu pred opustením colného územia Spoločenstva alebo do
pravenia do príslušného miesta určenia, by sa mala využiť
kontrolná kópia T5 v prílohe 63 nariadenia Komisie (EHS)
č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kó
dex spoločenstva (3). Avšak sa zdá byť vhodné, s cieľom
zjednodušiť administratívny postup, ustanoviť flexibilnej
šie úpravy, ako je použitie kontrolnej kópie T5 v prípade
transakcií v rámci zjednodušených postupov tranzitu
v rámci Spoločenstva pre prepravu železnicou alebo vo
veľkých prepravných kontajneroch podľa článkov 412 až
442 a nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré ustanovuje, že ak
sa prepravná operácia začína v Spoločenstve a má sa skon
čiť mimo Spoločenstva, na colnom úrade hraničnej stanice
sa nemusia uskutočniť žiadne formality.

(13)

V niektorých prípadoch môže byť náhrada požadovaná
v súvislosti s výrobkami, ktoré boli vyvezené a ktoré opus
tili colné územie Spoločenstva, ale boli vrátené na účely
preloženia na iný dopravný prostriedok alebo zmeny tran
zitnej operácie pred dosiahnutím konečného miesta urče
nia mimo tohto územia. K takýmto návratom by mohlo
teoreticky dôjsť aj z iných dôvodov, ako sú prepravné po
žiadavky, konkrétnejšie na účely špekulácie. V takýchto
prípadoch je ohrozené dodržanie 60-dňovej lehoty pre
opustenie colného územia Spoločenstva. Na to, aby bolo
možné predchádzať takýmto situáciám, je potrebné jasne
definovať podmienky, za ktorých sa takýto návrat môže
uskutočniť.

(14)

Úpravy ustanovené v tomto nariadení môžu byť použité
len na výrobky, ktoré sú vo voľnom obehu a ktoré, kde to
prichádza do úvahy, pochádzajú zo Spoločenstva. V prí
pade určitých zložených výrobkov sa náhrada stanovuje
nie na základe samotného výrobku, ale odvolaním sa na
základné výrobky, z ktorých sú tieto výrobky zložené.
V prípadoch, keď je náhrada stanovená takto na základe
jednej alebo viacerých zložiek, pre poskytnutie náhrady
alebo jej príslušnej časti stačí, aby samotná príslušná zložka
alebo zložky spĺňali požiadavky uvedené vyššie, alebo už
nespĺňajú len preto, že boli zapracované do iných výrob
kov. Na to, aby bolo možné zohľadniť konkrétny stav ur
čitých zložiek, by bolo potrebné vypracovať zoznam
výrobkov, pre ktoré sa náhrady stanovujú na základe jed
nej zložky.

(3) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.
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(15)

Články 23 až 26 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex
Spoločenstva (1), definujú nepreferenčný pôvod tovaru. Pre
poskytnutie vývozných náhrad sú len tie výrobky, ktoré
boli úplne získané alebo v prevažnej miere vyrobené v Spo
ločenstve, považované za výrobky, ktoré pochádzajú zo
Spoločenstva. Je vhodné ozrejmiť, s cieľom dosiahnutia
jednotného uplatňovania v členských štátoch, že určité
zmesi výrobkov nespĺňajú podmienky pre získanie
náhrady.

(16)

Sadzba náhrady sa určuje podľa nomenklatúrneho zarade
nia výrobku. Klasifikácia by mohla mať u určitých zmesí,
tovarov dodávaných v súboroch a zložených tovarov za
následok poskytnutie vyššej náhrady, než je ekonomicky
opodstatnené. Je preto potrebné prijať zvláštne ustanove
nia na určenie náhrady uplatniteľnej na zmesi, tovary do
dávané v súboroch a zložené tovary.

(17)

V prípadoch, keď sa sadzba náhrady mení podľa miesta ur
čenia výrobku, by bolo potrebné prijať opatrenia na ove
renie, či bol výrobok dovezený do tretej krajiny alebo
krajín, pre ktoré bola náhrada stanovená. Takéto opatrenie
môže byť bez problémov miernejšie v súvislosti s vývo
zom, kde je príslušná náhrada malá a ide o takú transak
ciu, že ponúka dostatočnú záruku, že príslušný výrobok
príde na miesto určenia. Účelom ustanovenia je zjednodu
šiť administratívnu prácu potrebnú na predloženie dôkazu.

(18)

Taktiež sa má ustanoviť, aby výrobky v rámci systému vrá
teného tovaru boli opätovne uvedené na trh buď prostred
níctvom členského štátu, v ktorom majú výrobky pôvod,
alebo prostredníctvom členského štátu prvého vývozu.

(19)

(20)

V prípadoch, keď sa jednotná sadzba náhrady uplatňuje na
všetky miesta určenia v deň, keď je náhrada stanovená vo
pred, existuje v určitých prípadoch povinná klauzula
o mieste určenia. Táto situácia by mala byť považovaná za
odchýlku náhrady, ak je sadzba náhrady uplatniteľná v deň,
keď sa vývoz uskutočňuje, nižšia ako sadzba náhrady
uplatniteľná v deň jej stanovenia vopred, a mala by byť
upravená, kde to prichádza do úvahy, ku dňu, keď sa vý
voz uskutočňuje.

V prípadoch, keď je sadzba náhrady diferencovaná podľa
miesta určenia vyvážaných výrobkov, by bolo potrebné
poskytnúť dôkaz, že príslušný výrobok bol dovezený do
tretej krajiny. Splnenie dovozných colných formalít spočí
va predovšetkým v zaplatení vymeraných dovozných ciel,
aby mohol byť tovar predávaný v príslušnej tretej krajine.
Berúc do úvahy rôznorodosť situácií prevládajúcich v do
vážajúcich tretích krajinách by bolo vhodné akceptovať
predloženie dovozného colného dokladu, ktorý poskytuje
záruky, že vyvážané výrobky došli na miesto ich určenia
a pritom podľa možnosti čo najmenej narušujú obchod.

(1) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
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(21)

S cieľom pomáhať vývozcom zo Spoločenstva pri získa
vaní dôkazu o príchode na miesto určenia by bolo po
trebné ustanoviť, aby medzinárodné špecializované
kontrolné a dozorné agentúry schválené členskými štátmi
doručovali potvrdenia o príchode pre vyvážané poľnohos
podárske výrobky zo Spoločenstva využívajúce výhody vo
forme diferencovanej náhrady. Schvaľovanie týchto agen
túr je v zodpovednosti členských štátov, ktoré schvaľujú
každý prípad samostatne v súlade s určitými usmernenia
mi. Je vhodné integrovať hlavné usmernenia do tohto
nariadenia.

(22)

S cieľom dosiahnuť, aby sa vývoz výrobkov, ktoré využí
vajú diferencovanú náhradu podľa miesta určenia, dostal
na rovnakú pozíciu ako ostatný vývoz, bolo by potrebné
prijať opatrenie na to, aby časť náhrady vypočítanej pre
dovšetkým na základe najnižšej sadzby pre náhradu, keď sa
vývoz uskutočňuje, bola vyplatená, len čo vývozca predlo
ží dôkaz, že výrobok opustil colné územie Spoločenstva.

(23)

V prípade diferencovaných náhrad, ak dôjde k zmene mies
ta určenia, sa vyplatí náhrada uplatniteľná na skutočné
miesto určenia, s výnimkou vopred stanoveného stropu
čiastky uplatniteľnej na miesto určenia. Na to, aby sa pred
chádzalo zneužívaniu, keď by boli systematicky vyberané
miesta určenia s najvyššou sadzbou náhrady, bolo by po
trebné zaviesť systém sankcií za zmenu miesta určenia na
miesto, kde je skutočná sadzba náhrady nižšia ako sadzba
pre miesto určenia stanovené vopred. Toto nové ustano
venie má vplyv na výpočet časti náhrady vyplatenej po
predložení dôkazu vývozcom, že výrobok opustil colné
územie Spoločenstva.

(24)

Články 23 až 26 nariadenia (EHS) č. 2913/92 definujú ne
preferenčný pôvod tovaru. Je vhodné v niektorých prípa
doch uplatniť kritérium vzťahujúce sa na podstatnejšie
prepracovanie alebo pretvorenie ustanovené v článku 24
na zhodnotenie toho, či výrobky skutočne dosiahli miesto
svojho určenia.

(25)

Určité vývozné transakcie môžu viesť k narušeniu obcho
du. S cieľom predchádzať takéto narušenia, vyplatenie ná
hrady by malo byť podmienené tým, že výrobok nielen
opustil colné územie Spoločenstva, ale bol taktiež doveze
ný do tretej krajiny alebo bol predmetom podstatnejšieho
prepracovania alebo pretvorenia. Navyše vyplatenie náhra
dy môže v určitých prípadoch podliehať podmienke, že vý
robok bol v dovážajúcej tretej krajine skutočne umiestnený
na trhu alebo bol podstatnejšie prepracovaný alebo
pretvorený.

(26)

V prípadoch, ak bol výrobok zničený alebo poškodený
pred umiestnením na trh v tretej krajine alebo je predme
tom podstatnejšieho prepracovania, náhrada nemôže byť
vyplatená. V takých prípadoch by mal mať vývozca príle
žitosť predložiť dôkaz potvrdzujúci, že sa vývozná operá
cia uskutočnila za takých ekonomických podmienok, ktoré
umožňovali, aby sa transakcia uskutočnila za normálnych
okolností.
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(27)

Financovanie vývozných operácií Spoločenstvom je ne
oprávnené, ak operácia nie je normálnou obchodnou
transakciou, pretože nemá žiadny reálny ekonomický účel
a uskutočňuje sa výlučne s cieľom získať platbu od
Spoločenstva.

(28)

Bolo by potrebné uskutočniť kroky na predchádzanie to
ho, aby sa finančné prostriedky Spoločenstva prideľovali
na transakcie, ktoré nezodpovedajú žiadnemu z cieľov sys
tému vývozných náhrad. Toto riziko existuje pre výrobky,
ktoré majú nárok na vývozné náhrady a ktoré sú následne
dovezené do Spoločenstva bez toho, aby boli podrobené
podstatnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v tretej
krajine, a za ktoré sa podľa preferenčnej dohody alebo na
základe rozhodnutia Rady platí znížené alebo nulové clo
pri spätnom dovoze, a nie normálna sadzba. S cieľom li
mitovať obmedzenia na vývozcov by bolo vhodné uplat
ňovať tieto opatrenia na najcitlivejšie výrobky.

(29)

(30)

Vopred vyplatená vývozná čiastka musí byť vrátená, ak sa
ukáže, že vývozná náhrada bola vyplatená neoprávnene
alebo existoval nárok na nižšiu náhradu. Vrátenie náhrady
musí obsahovať dodatočnú čiastku, aby sa predchádzalo
zneužívaniu. V prípade vyššej moci sa táto dodatočná čiast
ka nesmie vrátiť.

(36)

Z nariadenia Komisie (EHS) č. 3002/92 zo 16. októbra
1992 ustanovujúceho spoločné podrobné pravidlá pre
overovanie použitia a/alebo miesta určenia výrobkov pred
intervenciou (1) je zrejmé, že intervenčné výrobky musia
dôjsť až do stanoveného miesta určenia; keďže následkom
toho takéto výrobky nemôžu byť nahradené náhradnými
výrobkami.

(37)

Je potrebné stanoviť lehotu pre vývoz príslušných
výrobkov.

(38)

Žiadna náhrada sa neposkytne, ak nie je dodržaná lehota
pre vývoz alebo predloženie dôkazu potrebného pre zís
kanie vyplatenia náhrady. Je potrebné prijať opatrenia zod
povedajúce opatreniam obsiahnutým v nariadení Komisie
(EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985 ustanovujúceho spoloč
né podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému colných
zábezpek na poľnohospodárske výrobky (2).

(39)

V členských štátoch sú výrobky na určité použitie dováža
né z nečlenských krajín oslobodené od cla. Vzhľadom na
to, že tieto odbytiská sú významné, výrobky Spoločenstva
by mali mať rovnakú pozíciu ako takéto výrobky z nečlen
ských krajín. Táto situácia sa vyskytuje najmä v prípade vý
robkov používaných pri zásobovaní lodí a lietadiel.

(40)

V prípade zásobovania lodí a lietadiel a dodávok tovaru
ozbrojeným silám je možné ustanoviť zvláštne pravidlá pre
určovanie výšky náhrady.

(41)

Výrobky, ktoré boli zobraté na palubu lode ako zásoby, sa
používajú na spotrebu na palube; keďže tieto výrobky spo
trebované tak, ako sú, alebo použité na prípravu stravy na
palube spĺňajú podmienky pre získanie náhrady uplatni
teľnej na nespracované výrobky. Vzhľadom na obmedze
ný priestor, ktorý je k dispozícii na palube lietadla, jedlo sa
musí pripraviť ešte predtým, ako sa dostane na palubu.
S cieľom zosúladenia by mali byť tieto pravidlá prijaté tak,
aby umožňovali, aby bola rovnaká náhrada poskytovaná
za poľnohospodárske výrobky spotrebované na palube lie
tadla ako náhrada poskytovaná za tieto výrobky spotrebo
vané po príprave na palube lode.

Na jednej strane by mali mať členské štáty možnosť za
mietnuť poskytnutie náhrad alebo by mali mať možnosť
vymáhať ich navrátenie v evidentných prípadoch, keď si
všimnú, že transakcia nie je v súlade s cieľom systému vý
vozných náhrad, a na druhej strane by povinnosť overovať
systematicky všetky dovozy nemala predstavovať nadmer
nú záťaž pre národné orgány.

Výrobky by mali byť takej kvality, že sa môžu v Spoločen
stve predávať za normálnych podmienok. Bolo by však
vhodné zohľadňovať špecifické záväzky vyplývajúce z plat
ných noriem v tretích krajinách určenia.

(32)

Určité výrobky môžu stratiť nárok na náhradu, ak stratia
primeranú a prijateľnú obchodnú kvalitu.

(33)

Žiadny vývozný poplatok sa neuplatní, ak sú vývozné ná
hrady stanovené vopred alebo určené výberovým kona
ním, pretože vývoz sa musí uskutočniť za takýchto vopred
stanovených podmienok alebo za podmienok určených vo
výberovom konaní. Z rovnakého dôvodu by sa malo usta
noviť, že ak vývoz podlieha vývoznému poplatku stanove
nému vopred alebo určenému výberovým konaním, vývoz
sa má uskutočniť za stanovených podmienok a nemôže
preto spĺňať podmienky na získanie vývoznej náhrady.

(34)

(35)

S cieľom obmedziť neistotu výrobcov by bolo vhodné zru
šiť požiadavku na vrátenie náhrady, ak sa výrobok dovezie
späť do Spoločenstva viac ako dva roky po jeho vyvezení.

(31)

S cieľom umožniť vývozcom ľahšie financovať ich transak
cie by členské štáty mali byť oprávnené vyplatiť vopred
celú alebo časť výšky náhrady, len čo je prijaté vývozné
colné vyhlásenie alebo platobné vyhlásenie, pod podmien
kou zloženia zábezpeky na zaručenie vrátenia vopred vy
platenej čiastky, ak by sa neskôr zistilo, že náhrada nemala
byť vyplatená.
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(1) Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17.
(2) Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.
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(42)

Podnikanie v oblasti zásobovania lodí a lietadiel je veľmi
špecializované podnikanie, zasluhujúce si zvláštne úpravy
pre vyplácanie náhrad vopred. Výrobky a tovar doručené
do potravinových skladov sa musia následne použiť na zá
sobovanie potravinami. Dodávky do takýchto skladov sa
nemôžu považovať za konečný vývoz na účely stanovenia
nároku na náhradu.

(43)

V prípadoch, keď sa využijú tieto zariadenia a neskôr sa zis
tí, že náhrada sa nemala vyplatiť, vývozca v skutočnosti ne
oprávnene využil výhodu vo forme bezúročnej pôžičky.
Preto by bolo potrebné prijať opatrenia na zamedzenie ta
kýchto neopodstatnených výhod.

(44)

(45)

S cieľom udržať konkurencieschopnosť tovaru zo Spolo
čenstva dodávaného na plošiny v určitých oblastiach v blíz
kosti členských štátov by mali byť k dispozícii náhrady za
sadzby uplatniteľné na zásobovanie potravinami v rámci
Spoločenstva. Vyplatenie sadzby náhrady vyššej ako mini
málna v súvislosti s dodávkami do určitých miest určenia
nemôže byť v žiadnom prípade oprávnené, pokiaľ nie sú
žiadne pochyby o tom, že tovar bol doručený na miesto
určenia. Doručovanie zásob na plošiny v izolovaných mor
ských oblastiach je nevyhnutne špecializovaná operácia na
to, aby bolo možné vykonávať dostatočnú kontrolu nad
dodávkami. Pod podmienkou, že budú špecifikované ná
ležité kontrolné opatrenia, bolo by rozumné uplatniť na
tieto dodávky sadzby náhrad platné pre zásobovanie po
travinami v rámci Spoločenstva. Je možné ustanoviť zjed
nodušený postup pre dodávky menšieho významu.
Vzhľadom na to, že sa hranica teritoriálnych vôd pohybu
je od 3 do 12 míľ podľa jednotlivých členských štátov, bolo
by rovnako odôvodnené považovať za vývoz dodávky na
všetky takéto plošiny za hranicou troch míľ.
Ak námorné plavidlo patriace niektorému členskému štá
tu je zásobované potravinami na šírom mori zásobovacou
námornou loďou prevádzkovanou z niektorého prístavu
Spoločenstva, je možné získať od príslušného orgánu po
tvrdenie o takejto dodávke. Bolo by odôvodnené uplatňo
vať na takéto dodávky rovnakú sadzbu náhrady, aká sa
uplatňuje na zásobovanie potravinami v prístave
Spoločenstva.

(46)

Je žiaduce, aby poľnohospodárske výrobky používané na
zásobovanie lodí a lietadiel spĺňali podmienky na získanie
rovnakej náhrady bez ohľadu na to, či sa dostanú na palu
bu lode alebo lietadla v rámci Spoločenstva, alebo mimo
neho.

(47)

Dodávky takýchto zásob v tretích krajinách môžu byť pria
me alebo nepriame. Bolo by potrebné zaviesť metódy do
hľadu vhodné pre každý typ dodávky.

(48)

Podľa ustanovení článku 161 ods. 3 nariadenia (EHS)
č. 2913/92 ostrov Helgoland nespĺňa podmienky ako mies
to určenia, pre ktoré sa vyplácajú náhrady. Nemala by byť
podporovaná spotreba poľnohospodárskych výrobkov zo
Spoločenstva na ostrove Helgoland, a na tento účel by bolo
potrebné prijať potrebné opatrenia.

L 186/5

(49)

Od nadobudnutia platnosti Dočasnej dohody o obchode
a colnej únii medzi Spoločenstvom a San Marínom (1) územie tohto štátu už nepredstavuje súčasť colného územia
Spoločenstva. Z článkov 1, 5 a 7 tejto dohody vyplýva, že
v rámci colnej únie sú ceny za poľnohospodárske výrobky
na rovnakej úrovni a že nie je preto ekonomicky opodstat
nené poskytovať vývozné náhrady na poľnohospodárske
výrobky zo Spoločenstva odosielané do San Marína.

(50)

V prípadoch, ak je následne zamietnuté uplatnenie prepla
tenia alebo odpustenia ciel, príslušné výrobky môžu pri
chádzať do úvahy pre vyplatenie vývoznej náhrady alebo
môžu podliehať, v závislosti od prípadu, vývoznému clu
alebo vývoznému poplatku; keďže v dôsledku toho je po
trebné ustanoviť zvláštne ustanovenia.

(51)

Vo všeobecnosti ozbrojené sily, ktoré sa nachádzajú v ne
členskej krajine, ktoré nepodliehajú veleniu tejto krajiny,
medzinárodné organizácie a diplomatické zastúpenia, kto
ré majú sídlo v tretej krajine, prijímajú tieto zásoby bez do
vozného cla. Zdá sa byť možným prijať zvláštne opatrenia
– pokiaľ ide o ozbrojené sily, ktoré sú pod velením člen
ského štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej čle
nom je aspoň jeden z členských štátov, pokiaľ ide
o medzinárodné organizácie, ktorých členom je aspoň je
den členský štát, a pokiaľ ide o diplomatické zastúpenia –
ktoré ustanovia, že dôkaz o dovoze sa poskytne na zvlášt
nom dokumente.

(52)

Je potrebné zaviesť ustanovenie, podľa ktorého má byť ná
hrada vyplatená členským štátom, na území ktorých bolo
prijaté vývozné colné vyhlásenie.

(53)

Mohlo by sa stať, že z dôvodu okolností, ktoré nie sú pod
kontrolou vývozcu, kontrolná kópia T5 nemôže byť pred
ložená, hoci výrobok opustil colné územie Spoločenstva
alebo došiel na konkrétne miesto určenia. Takáto situácia
môže brániť obchodovaniu. Za takých okolností by mali
byť za rovnocenné uznané iné dokumenty.

(54)

V záujme riadnej administratívnej praxe by sa malo poža
dovať predkladanie žiadostí o vyplatenie náhrady, ku kto
rým by mali byť priložené všetky príslušné dokumenty,
v rámci primeranej lehoty, s výnimkou prípadov vyššej
moci, a najmä ak nebolo možné dodržať lehotu kvôli ad
ministratívnym prieťahom, ktoré sú mimo kontroly
vývozcu.

(55)

Lehota, v rámci ktorej sa uskutoční vyplatenie vývoznej ná
hrady, je v jednotlivých členských štátoch rôzna. Odpo
rúča sa, s cieľom predísť narušeniam súťaže, zaviesť
maximálne jednotnú lehotu pre vyplatenie týchto náhrad
platobnými agentúrami.

(1) Ú. v. ES L 359, 9.12.1992, s. 13.
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(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)
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Vývoz veľmi malých množstiev výrobkov nemá žiadny
ekonomický význam a spôsobuje zbytočné preťažovanie
príslušných orgánov. Príslušné služby členských štátov by
mali mať možnosť odmietnuť vyplatenie náhrad v súvislos
ti s takýmto vývozom.
Pravidlá Spoločenstva ustanovujú poskytovanie vývozných
náhrad výlučne na základe objektívnych kritérií, najmä čo
sa týka množstva, povahy a vlastností vyvážaného výrob
ku a geografického miesta určenia. Na základe skúseností
by bolo potrebné zintenzívniť opatrenia na boj proti ne
presnostiam, a najmä podvodom škodiacim rozpočtu Spo
ločenstva. Na tento účel by bolo potrebné prijať
ustanovenia na opätovné získanie čiastok vyplatených na
vyše a sankcie, ktoré by viedli vývozcov k tomu, aby dodr
žiavali pravidlá Spoločenstva.
Na zabezpečenie správneho fungovania systému vývoz
ných náhrad by sa mali sankcie uplatňovať bez ohľadu na
povahu zavinenia. Je však aj napriek tomu vhodné v urči
tých prípadoch upustiť od sankcií, najmä ak ide o evident
nú chybu uznanú príslušným orgánom, a ustanoviť
prísnejšie sankcie v prípadoch, kde sa preukáže úmysel.
Tieto opatrenia sú nevyhnutné a mali by byť úmerné, do
statočne odrádzajúce a jednotne uplatňované vo všetkých
členských štátoch.
S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s vývozcami
v členských štátoch by bolo potrebné prijať výslovné usta
novenie týkajúce sa vývozných náhrad, aby príjemca ná
hrady vrátil každú čiastku, ktorá bola vyplatená navyše, aj
s úrokom, a bolo by potrebné ustanoviť postup pri vracaní
týchto čiastok. Na lepšiu ochranu finančných záujmov
Spoločenstva by bolo potrebné prijať opatrenie, aby sa
v prípadoch, keď je právo na náhradu prevedené na inú
osobu, táto povinnosť vzťahovala aj na nadobúdateľa prá
va. Späť získané sumy a úroky a vybrané sankcie by mali
byť pripísané v prospech Európskeho poľnohospodárske
ho záručného fondu (EPZF) v súlade s princípmi ustano
venými v článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005
z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodár
skej politiky (1).
S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie princípu opráv
neného očakávania v rámci Spoločenstva, ak sú čiastky,
ktoré boli vyplatené navyše, získané späť, bolo by potrebné
ustanoviť podmienky, za ktorých je možné dovolávať sa
uplatnenia tohto princípu bez toho, aby bolo dotknuté na
kladanie s mimoriadnymi výdavkami, ktoré je ustanovené
najmä v článkoch 9 a 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
Vývozca by mal byť zodpovedný najmä za tie úkony kto
rejkoľvek tretej strany, ktoré by mohli umožniť nenáležité
získanie dokumentov potrebných na vyplatenie náhrady.
Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so sta
noviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu
poľnohospodárskych trhov,

(1) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1
Bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v právnych pred
pisoch Spoločenstva týkajúcich sa určitých konkrétnych výrob
kov, v tomto nariadení sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá
uplatňovania systému vývozných náhrad, ďalej len „náhrady“:
a)

za výrobky v sektoroch uvedených v článku 162 ods. 1 na
riadenia (ES) č. 1234/2007;

b)

uvedené v článku 63 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (2).

Článok 2
1.
a)

Na účely tohto nariadenia:
výraz „výrobky“ znamená výrobky uvedené v článku 1
a tovar:
— výraz „základné výrobky“ znamená výrobky určené na
vývoz po spracovaní na spracované výrobky alebo na
tovar; tovar určený na vývoz po spracovaní sa taktiež
považuje za základné výrobky,
— výraz „spracované výrobky“ znamená výrobky získané
zo spracovania základných výrobkov a za ktoré sa vy
plácajú náhrady,
— výraz „tovar“ znamená tovar uvedený v prílohe II naria
denia Komisie (ES) č. 1043/2005 (3);

b)

výraz „dovozné clo“ znamená clá, poplatky majúce rovno
cenný účinok a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rám
ci Spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo na základe
konkrétnych obchodných úprav uplatniteľných na určitý to
var, ktorý vznikol zo spracovania poľnohospodárskych
výrobkov;

c)

výraz „členský štát vývozu“ znamená členský štát, v ktorom
je prijaté vývozné colné vyhlásenie;

d)

výraz „stanovenie náhrady vopred“ znamená stanovenie ná
hrady v deň podania žiadosti o vývoznú licenciu alebo po
tvrdenia o stanovení náhrady vopred, pričom sa sadzba
upravuje o akékoľvek zvýšenie alebo opravnú čiastku uplat
niteľnú na náhradu;

(2) Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.
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výraz „diferencovaná náhrada“ znamená:
— pre ten istý výrobok je stanovená viac ako jedna sadzba
náhrady v závislosti od tretej krajiny určenia, alebo
— pre ten istý výrobok je stanovená jedna alebo viac sa
dzieb podľa tretej krajiny určenia, pričom pre jednu ale
bo viac krajín nie je stanovená žiadna sadzba;

f)

g)

výraz „diferencovaná časť náhrady“ znamená časť náhrady zí
skaná odpočítaním vyplatenej náhrady alebo náhrady, ktorá
má byť vyplatená na základe dôkazu o opustení colného úze
mia Spoločenstva, vypočítanej v súlade s článkom 25, z cel
kovej čiastky uplatniteľnej náhrady;
výraz „vývoz“ znamená splnenie vývozných colných forma
lít, po ktorom výrobky opustia colné územie Spoločenstva;

h) výraz „kontrolná kópia T5“ znamená dokument uvedený
v článkoch 912a až 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93;
i)

j)

k)

l)

výraz „vývozca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu,
ktorá má nárok na náhradu. V prípadoch, keď sa musí alebo
môže použiť vývozná licencia s vopred stanovenou náhra
dou, nárok na náhradu má držiteľ, alebo kde to prichádza do
úvahy, nadobúdateľ licencie. Na colné účely sa môže vývozca
líšiť od vývozcu v zmysle tohto nariadenia vzhľadom na
vzťah medzi ekonomickými prevádzkovateľmi podľa sú
kromného práva, s výnimkou prípadov, keď zvláštne ustano
venia nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo jeho vykonávacích
predpisov neustanovujú inak;
výraz „záloha na náhradu“ znamená čiastku rovnajúcu sa na
najvýš náhrade, ktorá je vyplatená po prijatí vývozného col
ného vyhlásenia;
výraz „sadzba náhrady určená na základe vyhlásenia výbero
vého konania“ znamená náhradu stanovenú vývozcom a ak
ceptovanú vo výberovom konaní;
výraz „colné územie Spoločenstva“ znamená územia uvedené
v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

m) výraz „nomenklatúra pre náhrady“ znamená nomenklatúru
poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady v súla
de s nariadením Komisie (EHS) č. 3846/87 (1);

o)

L 186/7

výraz „vzdialená zóna náhrad“ znamená všetky miesta urče
nia, pre ktoré sa na konkrétny výrobok uplatňuje rovnaká, di
ferencovaná, nenulová časť náhrady s výnimkou vylúčených
miest určení pre daný výrobok, ako sa uvádza v prílohe I;

p) výraz „priľahlá krajina“ znamená tretiu krajinu, ktorá nemá
vlastný námorný prístav a ktorá využíva služby námorného
prístavu inej tretej krajiny;
q)

výraz „preloženie“ znamená pohyb tovaru z jedného doprav
ného prostriedku na iný s cieľom ich okamžitej prepravy do
tretej krajiny alebo na územie určenia.

2. Na účely tohto nariadenia náhrady určené na základe vyhlá
senia výberového konania musia byť v takom istom rozpätí ako
náhrady stanovované vopred.
3. Ak sa vývozné colné vyhlásenie týka niekoľkých rozličných
číselných znakov nomenklatúry pre náhrady alebo číselných zna
kov kombinovanej nomenklatúry, položky týkajúce sa každého
číselného znaku sa považujú za samostatné colné vyhlásenia.
HLAVA II
VÝVOZ DO TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 1

Nárok na náhradu
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
Článok 3
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 25, 27, 28 to
hto nariadenia a článku 4 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 2988/95 (3), nárok na náhradu vzniká:
— pri opustení colného územia Spoločenstva, ak sa na všetky
tretie krajiny uplatňuje jednotná sadzba náhrady,
— pri dovoze do príslušnej tretej krajiny, ak sa na túto krajinu
uplatňuje diferencovaná náhrada.
Článok 4
1.
Nárok na náhradu bude podmienený predložením vývoz
nej licencie, kde je náhrada vopred stanovená, okrem prípadu vý
vozu tovaru.
Na získanie náhrady však nebude potrebná žiadna licencia:

n) výraz „vývozná licencia“ znamená dokument uvedený v člán
ku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (2);
(1) Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

— ak vyvážané množstvá na jednu vývoznú deklaráciu sú men
šie než množstvá uvedené v prílohe II nariadenia (ES)
č. 376/2008 alebo sa im rovnajú,
(3) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.
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— v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 6, 33, 37, 41, 42
a článok 43 ods. 1,

b)

úprav sadzby náhrady, ktoré sa majú vykonať, ak je sadzba
náhrady stanovená vopred;

— v prípade dodávok pre ozbrojené sily členských štátov, ktoré
pôsobia v nečlenských krajinách.

c)

množstva, povahy a charakteristiky vyvážaného výrobku.

2. Bez ohľadu na odsek 1 vývozná licencia s vopred stanove
nou náhradou platí taktiež pre vývoz výrobku s 12-miestnym čí
selným znakom, ktorý je iný ako číselný znak uvedený v kolónke
16 licencie, ak obidva výrobky patria:
— do tej istej kategórie ako kategória uvedená v článku 13
ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 376/2008 alebo
— do tej istej skupiny výrobkov za predpokladu, že takéto sku
piny výrobkov sú zadefinované na tento účel v súlade s po
stupom uvedeným v článku 195 nariadenia (ES)
č. 1234/2007.

3. Každý iný akt majúci rovnaký právny účinok ako prijatie
vývozného colného vyhlásenia sa považuje za rovnocenný také
muto prijatiu.
4. Dokument použitý pri vývoze na preukázanie toho, že sú
splnené podmienky na získanie náhrady, musí obsahovať všetky
informácie potrebné na výpočet náhrady, najmä:
a)

pri výrobkoch:
— opis výrobku, kde to prichádza do úvahy, tak zjednodu
šený, v súlade s nomenklatúrou pre vývozné náhrady,
spolu s číselným znakom nomenklatúry pre náhrady
a v prípade potreby pre výpočet náhrady aj zloženie prí
slušných výrobkov alebo odkaz na zloženie výrobkov,

V prípadoch ustanovených v prvom pododseku sa uplatnia tieto
ďalšie podmienky:

— čistú hmotnosť výrobkov, alebo kde to prichádza do
úvahy, množstvo vyjadrené v jednotkách miery, ktoré sa
má použiť pri výpočte náhrady;

— ak sa sadzba náhrady zodpovedajúca skutočnému výrobku
rovná alebo je vyššia ako sadzba uplatniteľná na výrobok
uvedený v kolónke 16 licencie, uplatní sa táto druhá sadzba,
b)

v prípade tovaru sa uplatnia ustanovenia nariadenia (ES)
č. 1043/2005.

— ak sadzba náhrady zodpovedajúca skutočnému výrobku je
nižšia ako sadzba uplatniteľná na výrobok uvedený v kolón
ke 16 licencie, náhrada, ktorá má byť vyplatená, sa získa
uplatnením sadzby zodpovedajúcej skutočnému výrobku mí
nus 20 % rozdielu medzi náhradou zodpovedajúcou výrob
ku uvedenému v kolónke 16 licencie a náhradou za skutočný
výrobok, s výnimkou prípadov vyššej moci.

5.
V čase prijatia vývozného colného vyhlásenia alebo usku
točnenia aktu uvedeného v odseku 3 sa výrobky umiestnia pod
colnú kontrolu v súlade s článkom 4 bodom 13 a 14 nariadenia
(EHS) č. 2913/92 až dovtedy, kým neopustia colné územie
Spoločenstva.

V prípadoch, keď sa uplatní druhá zarážka druhého pododseku
a písm. b) článku 25 ods. 3, zníženie, ktoré sa má uplatniť na ná
hradu zodpovedajúcu skutočnému výrobku a skutočnému mies
tu určenia, sa vypočíta z rozdielu medzi náhradou
zodpovedajúcou výrobku a miestu určenia uvedených v licencii
a náhradou zodpovedajúcou skutočnému výrobku a miestu
určenia.

6.
Neuplatnením článku 282 ods. 2 nariadenia (EHS)
č. 2454/93 môže oprávnenie vystaviť vývozné colné vyhlásenie
v zjednodušenej forme ustanovovať, že zjednodušené colné vy
hlásenie musí obsahovať odhad čistej hmotnosti výrobkov, ktoré
sú vyvážané ako voľne ložené, alebo v neštandardných jednot
kách v prípadoch, keď je možné presné množstvo zistiť až po do
končení nakládky na dopravný prostriedok.

Na účely uplatnenia tohto odseku sa vezmú do úvahy sadzby ná
hrady platné v deň podania žiadosti o licenciu. V prípade potreby
sa tieto sadzby upravia v deň prijatia vývozného colného
vyhlásenia.

Po dokončení nakládky sa musí predložiť dodatočné colné vyhlá
senie obsahujúce presný údaj o čistej hmotnosti. Musí byť spre
vádzané listinným dôkazom o presnej čistej hmotnosti
naloženého výrobku.

3. V prípadoch, keď sa odsek 1 alebo 2 a článok 48 uplatňujú
na tú istú vývoznú operáciu, čiastka vyplývajúca z odseku 1 ale
bo 2 sa zníži o čiastku pokuty uvedenej v článku 48.

Pre množstvá presahujúce 110 % odhadovanej hmotnosti netto
sa neposkytne žiadna náhrada. Ak je skutočne naložená hmotnosť
menšia než 90 % odhadovanej hmotnosti netto, náhrada za sku
točne naloženú hmotnosť netto sa zníži o 10 % rozdielu medzi
náhradou zodpovedajúcou 90 % odhadovanej hmotnosti netto
a náhradou zodpovedajúcou skutočne naloženej hmotnosti. Av
šak keď sa vývoz uskutočňuje námornou dopravou, alebo po
splavných vnútrozemských vodných cestách, ak môže vývozca
poskytnúť podpísaný dôkaz od osoby zodpovednej za dopravný
prostriedok, že obmedzenia charakteristické pre tento druh do
pravy, alebo prípadne preťaženie na strane iných vývozcov zabrá
nili nakládke všetkého jeho tovaru, náhrada bude vyplatená pre
skutočne naloženú hmotnosť netto. Tento odsek sa uplatní, ak vý
vozca použil miestny postup colného odbavenia stanovený
v článku 283 nariadenia (EHS) č. 2454/93 za predpokladu, že col
né úrady schválili opravu záznamov, do ktorých boli vyvážané
výrobky zapísané.

Článok 5
1. Výraz „deň vývozu“ znamená deň, keď colné orgány prijmú
vývozné colné vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že sa má uplatniť
náhrada.
2. Dátum prijatia vývozného colného vyhlásenia je rozhodu
júci pre určenie:
a)

uplatniteľnej sadzby náhrady v prípadoch, ak sadzba nie je
stanovená vopred;
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Nasledujúce jednotky budú považované za neštandardné: živé
zvieratá, porazené kusy (polovice), štvrtiny, predné časti, stehná,
pliecka, stred porazeného kusu a bedrá.

7.
Všetky osoby vyvážajúce výrobky, na ktoré si uplatňujú ná
rok na náhradu, sú povinné:

a)

b)

podať vývozné vyhlásenie na príslušnom colnom úrade
v mieste, kde majú byť výrobky naložené na účely dopravy
na vývoz;

informovať tento colný úrad minimálne 24 hodín pred zača
tím operácií nakládky a uviesť očakávané trvanie nakládky.
Príslušné úrady môžu stanoviť inú časovú lehotu ako 24
hodín.

Nasledovné možno považovať za miesto nakládky pre dopravu
výrobkov určených na vývoz:

a)

v prípade výrobkov vyvážaných v kontajneroch, miesto, kde
sú naložené do kontajnerov;

b)

v prípade výrobkov vyvážaných ako voľne naložené, vo va
koch, kartónoch, škatuliach, fľašiach atď. a nenaložených do
kontajnerov, miesto, kde je naložený dopravný prostriedok,
v ktorom opustia colné územie Spoločenstva.
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Pred priložením colnej uzávery je colný úrad povinný vykonať vi
zuálnu kontrolu zhody medzi produktmi a vývoznými vyhláse
niami. Počet vizuálnych kontrol nie je nižší ako 10 % počtu
vývozných vyhlásení, iných ako vyhlásení, ktoré sa vzťahujú na
produkty, ktoré sa fyzicky skontrolovali alebo sa podľa článku 3
nariadenia (ES) č. 1276/2008 vybrali na fyzickú kontrolu. Colný
úrad zaznamenáva túto kontrolu do odseku D kontrolnej kópie
T 5 alebo ekvivalentného dokumentu vo forme jedného z údajov
uvedených v prílohe II. tohto nariadenia.

Článok 6
Neuplatnením článku 5 ods. 2 v prípadoch, keď vyvážané množ
stvá neprevýšia 5 000 kilogramov výrobku na jeden číselný znak
nomenklatúry pre náhrady v prípade obilia alebo 500 kilogramov
na jeden číselný znak nomenklatúry pre náhrady, alebo kombi
novanej nomenklatúry v prípade ostatných výrobkov, a ak sa ta
kýto vývoz uskutočňuje v častých zásielkach, môže členský štát
povoliť, aby sa na určenie uplatniteľnej náhrady alebo v prípade,
že je náhrada stanovená vopred, na určenie úprav, ktoré sa majú
vykonať, použil posledný deň v mesiaci.
V prípade, keď je náhrada stanovená vopred alebo je určená na zá
klade vyhlásenia výberového konania, licencia platí k posledné
mu dňu mesiaca vývozu.
Vývozcovia, ktorí sú oprávnení využiť túto možnosť, neuplatnia
pre množstvá ustanovené v prvom odseku normálny postup.
Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplat
ňovať na náhradu, je uvedená v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES)
č. 1913/2006.

Príslušný colný úrad môže povoliť vykonanie nakládky po prijatí
vývozného vyhlásenia a pred uplynutím lehoty uvedenej v prvom
pododseku písm. b).

Článok 7

Produkty musia byť označené vhodným spôsobom pred ohláse
ným časom začiatku nakladania. Príslušný colný úrad musí mať
možnosť uskutočniť fyzické kontroly a identifikovať tovar určený
na prepravu k colnému úradu výstupu v mieste, kde tovar opustí
colné územie Spoločenstva.

1.
Bez toho, aby boli dotknuté články 15 a 27, je vyplatenie
náhrady podmienené predložením dôkazu, že výrobky, na ktoré
sa vzťahujú prijaté vývozné colné vyhlásenia, opustili colné úze
mie Spoločenstva v nezmenenom stave do 60 dní od prijatia col
ného vyhlásenia.

Ak prvý pododsek nemožno uplatniť z administratívnych a ďal
ších náležite odôvodnených príčin, vývozné vyhlásenie je možné
podať len na príslušnom colnom úrade v príslušnom členskom
štáte a ak sa fyzická kontrola vykonáva podľa nariadenia (ES)
č. 1276/2008, musí sa všetok predkladaný tovar vyložiť. Tovar sa
však nemusí úplne vyložiť, ak príslušné úrady dokážu vykonať dô
kladnú fyzickú kontrolu.

8.
Tovar, pre ktorý sa žiadajú vývozné náhrady, je zapečatený
colným úradom vývozu alebo je pod jeho kontrolou. Článok 340a
a článok 357 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplat
ňujú mutatis mutandis.

Avšak množstvá výrobkov odobrané ako vzorky v čase ukonče
nia vývozných colných formalít, ktoré následne neboli vrátené, sa
považujú, ako keby neboli odobrané z čistej hmotnosti výrobkov,
z ktorých boli skutočne odobrané.
2. Na účely tohto nariadenia dodávky potravinových výrobkov
pre závodné stravovanie, doručené na vrtné alebo extrakčné sú
pravy, ktoré sú definované v článku 41 ods. 1 písm. a), sa pova
žujú za dodávky, ktoré opustili colné územie Spoločenstva.
3.
Zmrazovanie nemá vplyv na dodržanie ustanovení
odseku 1.
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Článok 10

To isté platí pre prebaľovanie tovaru za predpokladu, že takéto
prebaľovanie nemá za následok zmenu číselného znaku výrobku
podľa nomenklatúry pre náhrady alebo číselného znaku tovaru
podľa kombinovanej nomenklatúry. Prebalenie tovaru sa môže
uskutočniť len potom, ako k tomu dajú colné orgány svoj súhlas.

1. V prípade vývozu po mori sa na účely poskytovania náhrad
uplatňujú tieto zvláštne ustanovenia:

V prípade, ak sa uskutočňuje prebaľovanie tovaru, musí sa zod
povedajúco vyplniť kontrolná kópia T5.

a)

V prípade, ak príslušné orgány potvrdili kontrolnú kópiu T5
alebo národný dokument potvrdzujúci, že výrobky opustili
colné územie Spoločenstva, dotknuté výrobky sa nemôžu
vrátiť alebo zostať v dočasnom uskladnení ani v colnom
schválenom určení alebo použití na colnom území Spoločen
stva, s výnimkou prípadov vyššej moci, viac ako 28 dní na
účely preloženia v žiadnom inom prístave (prístavoch) na
chádzajúcom sa v tom istom alebo inom členskom štáte.
Táto lehota sa neuplatní, ak dotknuté výrobky opustili ko
nečný prístav v colnom území Spoločenstva v rámci pôvod
nej 60-dňovej lehoty.

b)

Náhrady budú vyplatené po predložení nasledujúcich dokla
dov platobnej agentúre:

Pripojenie alebo zmena označení sa môže povoliť za rovnakých
podmienok ako prebalenie tovaru podľa druhého a tretieho
pododseku.
4.
Ak z dôvodu vyššej moci nemôže vývozca dodržať lehotu
ustanovenú v odseku 1, táto lehota môže byť na žiadosť vývozcu
predĺžená o také obdobie, ktoré príslušné orgány členského štátu
vývozu považujú za daných okolností za nevyhnutné.
Článok 8
Ak pred opustením colného územia Spoločenstva výrobok, na
ktorý sa vzťahuje prijaté colné vyhlásenie, prechádza iným úze
mím Spoločenstva, ako je územie členského štátu vývozu, musí
byť predložený dôkaz o tom, že výrobok opustil colné územie
Spoločenstva vo forme riadne potvrdeného originálu kontrolnej
kópie T5.

— vyhlásenia vývozcu, že výrobky nebudú prekladané
v inom prístave Spoločenstva, alebo
— dôkazu o dodržaní ustanovení uvedených pod písme
nom a). Takýto dôkaz pozostáva najmä z prepravného
dokladu (dokladov) alebo ich kópií, alebo fotokópií, kto
ré sa týkajú prepravy výrobkov od odoslania z prvého
prístavu, kde boli dokumenty uvedené pod písmenom a)
potvrdené, až po doručenie do tretej krajiny, v ktorej
majú byť vyložené.

Musia byť vyplnené kolónky 33, 103, 104, a kde to prichádza do
úvahy, aj kolónka 105 kontrolnej kópie. Príslušná položka sa uve
die v kolónke 104.
V prípade, že sa žiada o náhrady, kolónka 107 obsahuje jednu
z poznámok uvedených v prílohe III.

Vyhlásenia, ktoré sú uvedené v prvej zarážke, podliehajú
vhodným náhodným kontrolám uskutočňovaným platob
nou agentúrou. Na tento účel sa vyžaduje dôkaz uvedený
v druhej zarážke.

Článok 9
Vývozca musí uviesť mieru vývozných náhrad v eurách za jednu
jednotku produktov alebo tovaru v čase predbežného stanovenia
výšky náhrad, tak ako je to uvedené v povolení na vývoz ale
bo v certifikáte podľa nariadenia (ES) č. 376/2008, alebo v osved
čení o náhrade podľa kapitoly III nariadenia (ES) č. 1043/2005,
v kolónke 44 vývozného vyhlásenia alebo jeho elektronickej po
doby a v odseku 106 kontrolnej kópie T5 alebo jej ekvivalentu.
Ak sa náhrady nestanovili vopred, môže sa použiť údaj o pred
chádzajúcich platbách náhrady pri tom istom produkte alebo to
vare, nesmie však byť starší ako 12 mesiacov. Ak produkt alebo
tovar určený na vývoz neprekročí hranice iného členského štátu
a ak národnou menou nie sú eurá, miery náhrad môžu byť uve
dené v národnej mene.
Príslušné orgány môžu vývozcu oslobodiť od požiadaviek usta
novených v prvom odseku, ak ich správa využíva systém, pro
stredníctvom ktorého majú príslušné útvary k dispozícii tie isté
informácie.
Vývozca sa môže rozhodnúť uviesť jeden z údajov v prílohe IV vo
vývoznom vyhlásení a kontrolnej kópii T5 a ekvivalentných do
kumentoch, ktoré sa vzťahujú na sumu vývoznej náhrady nižšiu
ako 1 000 EUR.

V prípade vývozu plavidlami vykonávajúcimi pravidelné
plavby do prístavu tretej krajiny bez toho, aby sa zastavili
v ktoromkoľvek inom prístave Spoločenstva, môžu členské
štáty na účely prvej zarážky uplatniť zjednodušený postup.
c)

Namiesto podmienok stanovených v písmene b) môže člen
ský štát, ktorému je určená kontrolná kópia T5, alebo člen
ský štát, ktorý ako dôkaz používa vnútroštátny doklad,
ustanoviť, že kontrolná kópia T5 alebo vnútroštátny doklad
o tom, že výrobky opustili colné územie Spoločenstva, sa po
tvrdia len po predložení prepravného dokladu uvádzajúceho
konečné miesto určenia mimo colného územia Spoločenstva.
V takýchto prípadoch príslušné orgány členského štátu, kto
rému je určená kontrolná kópia T5, alebo členského štátu,
ktorý ako dôkaz používa vnútroštátny doklad, doplnia pod
záhlavie „Poznámky“ v časti s názvom „Kontrola použitia
a/alebo určenia“ na kontrolnej kópii T5 alebo pod zodpove
dajúce záhlavie vnútroštátneho dokladu jednu z položiek
uvedených v prílohe V.
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Dodržiavanie tohto bodu sa bude overovať vhodnými zisťo
vacími kontrolami uskutočňovanými agentúrou, ktorá vy
pláca náhrady.
d)

Ak sa zistí, že podmienky ustanovené v písmene a) neboli
splnené, na účely článku 47 sa za deň alebo dni, keď je 28dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je prekročená le
hota ustanovená v článku 7.

2.
V prípade vývozu po ceste, po vnútrozemskej vodnej ceste
alebo po železnici sa na účely poskytovania náhrad uplatňujú tie
to zvláštne ustanovenia:
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Ak dôjde k prekročeniu 60-dňovej lehoty ustanovenej v člán
ku 7 ods. 1, ako aj 28-dňovej lehoty ustanovenej v tomto pís
mene, čiastka, o ktorú sa má znížiť náhrada alebo časť colnej
zábezpeky, ktorá má byť zhabaná, sa rovná čiastke zodpove
dajúcej väčšiemu z týchto dvoch prekročení.
c)

Dodržiavanie tohto odseku bude platobná agentúra overo
vať vhodnými náhodnými kontrolami.

d)

Táto 28-dňová lehota ustanovená v písmene b) sa neuplatní,
ak príslušné výrobky definitívne opustili colné územie Spo
ločenstva v rámci pôvodnej 60-dňovej lehoty.
Článok 11

a)

b)

V prípade, že príslušné orgány potvrdia kontrolnú kópiu T5
alebo národný dokument potvrdzujúci, že výrobky opustili
colné územie Spoločenstva, príslušné výrobky sa nemôžu
vrátiť na toto územie alebo zostať na ňom na účely dočasné
ho uskladnenia ani na colné schválené určenie alebo použi
tie, s výnimkou prípadov vyššej moci, na iný účel, ako je účel
tranzitnej operácie, a maximálne na 28 dní. Táto lehota sa
neuplatní, ak príslušné výrobky definitívne opustili colné
územie Spoločenstva v rámci pôvodnej 60-dňovej lehoty.
Dodržanie písmena a) bude platobná agentúra overovať
vhodnými náhodnými kontrolami. V takých prípadoch sa
vyžadujú prepravné doklady týkajúce sa prepravy výrobkov
až do ich doručenia do tretej krajiny, kde majú byť vyložené.
V prípadoch, keď sa zistí, že podmienky ustanovené v písme
ne a) neboli splnené, na účely článku 47 sa za deň alebo dni,
keď je 28-dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je pre
kročená lehota ustanovená v článku 7.

1.
Keď je určitý výrobok v členskom štáte vývozu zaradený
pod jeden zo zjednodušených tranzitných postupov Spoločenstva
na účel prepravy tovaru po železnici alebo veľkých kontajnerov
uvedených v článkoch 412 až 442a nariadenia (EHS) č. 2454/93
do stanice určenia alebo na účel dodania príjemcovi mimo colné
ho územia Spoločenstva, platba náhrady nie je podmienená pred
ložením kontrolnej kópie T5.
2. Na účely odseku 1 príslušný colný úrad zabezpečí, aby boli
do dokladu vydaného na účely vyplatenia náhrady vpísané slová
„Odoslanie z colného územia Spoločenstva v zjednodušenom re
žime tranzitu v rámci Spoločenstva pre prepravu po železnici ale
bo vo veľkých kontajnerových vozidlách“.
3.
Colný úrad miesta, kde sú výrobky prepustené do režimu
uvedeného v odseku 1, nesmie povoliť, aby bola zmluva o pre
prave zmenená tak, že by preprava končila v Spoločenstve, po
kiaľ sa nepreukáže, že:
— v prípadoch, keď bola vyplatená náhrada, táto náhrada bola
vrátená alebo

Ak dôjde k prekročeniu 60-dňovej lehoty ustanovenej v člán
ku 7 ods. 1, ako aj 28-dňovej lehoty ustanovenej v písmene
a), čiastka, o ktorú sa má znížiť náhrada alebo časť colnej zá
bezpeky, ktorá má byť zhabaná, sa rovná čiastke zodpoveda
júcej väčšiemu z týchto dvoch prekročení.

— príslušné orgány podnikli potrebné kroky na zabezpečenie
toho, aby náhrada nebola vyplatená.

3.
V prípade vývozu letecky sa na účely poskytovania náhrad
uplatňujú tieto zvláštne ustanovenia:

Avšak v prípadoch, ak bola náhrada vyplatená podľa odseku 1
a výrobok neopustil colné územie Spoločenstva v rámci ustano
venej lehoty, príslušný colný úrad má o tom informovať agentú
ru zodpovednú za vyplatenie náhrady a má jej, podľa možnosti čo
najskôr, poskytnúť všetky potrebné podrobnosti. V takých prípa
doch sa náhrada považuje za vyplatenú navyše.

a)

b)

Kontrolnú kópiu T5 alebo národný dokument dokazujúci, že
výrobky opustili colné územie Spoločenstva, môžu príslušné
orgány potvrdiť len po predložení prepravného dokladu ob
sahujúceho konečné miesto určenia mimo colného územia
Spoločenstva.
V prípadoch, keď sa po skončení formalít uvedených v pís
mene a) zistí, že výrobky zostali po dobu viac ako 28 dní na
účely preloženia na jednom alebo niekoľkých ďalších leti
skách na colnom území Spoločenstva, s výnimkou prípadov
vyššej moci, na účely článku 47 sa za deň alebo dni, keď je
táto 28-dňová lehota prekročená, považujú dni, keď je pre
kročená lehota ustanovená v článku 7.

4. Ak sa výrobok, ktorý sa pohybuje podľa režimu vonkajšie
ho tranzitu Spoločenstva stanoveného v článkoch 91 až 97 na
riadenia (EHS) č. 2913/92, alebo spoločného tranzitného režimu,
stanoveného v dohovore o spoločnom tranzitnom režime (1) prepustí do členského štátu iného, ako je štát vývozu, podľa režimu
ustanoveného v odseku 1 pre prepravu do stanice miesta určenia
alebo na doručenie príjemcovi zásielky mimo colného územia
Spoločenstva, colný úrad, v ktorom bol výrobok prepustený do
uvedeného režimu, zapíše pod záhlavie „Poznámky“ v časti s ná
zvom „Kontrola použitia a/alebo určenia“ na zadnej strane origi
nálu kontrolnej kópie T5 jednu z položiek uvedených v prílohe VI.
(1) Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.
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V prípade, že sa zmluva o preprave zmení tak, že preprava končí
v Spoločenstve, odsek 3 sa uplatní mutatis mutandis.

3.
Ak je náhrada poskytnutá za podmienky, že výrobok má
pôvod v Spoločenstve, vývozcovia musia deklarovať pôvod podľa
odseku 2 v súlade s platnými pravidlami Spoločenstva.

5. Ak výrobok preberie železnica v členskom štáte vývozu ale
bo inom členskom štáte a výrobok sa pohybuje v režime vonkaj
šieho tranzitu Spoločenstva alebo režimu spoločného tranzitu na
základe zmluvy o preprave pre kombinovanú cestno-železničnú
prepravu po železnici do miesta určenia mimo colného územia
Spoločenstva, colný úrad príslušný pre železničný terminál alebo
colný úrad, ktorý je najbližšie pri železničnom termináli, na kto
rom sa tovar preberá na prepravu po železnici, zapíše pod záhla
vie „Poznámky“ v časti s názvom „Kontrola použitia a/alebo
určenia“ na zadnej strane originálu kontrolnej kópie T5 jednu
z položiek uvedených v prílohe VII.

4.
V prípade, ak sa vyvážajú zložené výrobky, ktorých jedna
alebo viac zložiek spĺňa podmienky na poskytnutie náhrady, ná
hrada za tieto zložky sa poskytuje vtedy, ak spĺňajú podmienku
ustanovenú v odseku 1.

Zmluvu o preprave pre kombinovanú cestno-železničnú prepra
vu, ktorá je zmenená tak, že sa preprava končí v rámci Spoločen
stva namiesto mimo jeho územia, nesmú železničné orgány
uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu colného úradu odosla
nia. V takých prípadoch sa odsek 3 uplatní primerane.

5.
Na účely odseku 4 sa náhrady za tieto výrobky považujú za
náhrady stanovené na základe určitej zložky:

Článok 12

Náhrada sa takisto poskytuje, ak zložka alebo zložky, v súvislosti
s ktorými sa predkladá žiadosť o náhradu, spĺňali pôvodne pod
mienky týkajúce sa pôvodu v Spoločenstve a/alebo boli vo voľ
nom obehu, tak ako je ustanovené v odseku 1, a už nie sú vo
voľnom obehu výlučne z toho dôvodu, že sa stali súčasťou iných
výrobkov.

a)

výrobky zo sektorov obilnín, vajec, ryže, cukru, mlieka
a mliečnych výrobkov, vyvážané vo forme tovarov uvede
ných v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1043/2005;

b)

biely cukor a surový cukor, na ktoré sa vzťahuje položka KN
1701, izoglukóza, na ktorú sa vzťahujú položky
KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30,
a sirupy z repy a trstiny, na ktoré sa vzťahujú položky
KN 1702 60 95 a 1702 90 95, použité vo výrobkoch uve
dených v článku 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 1234/2007;

c)

mlieko a mliečne výrobky a cukor vyvážané vo forme výrob
kov, na ktoré sa vzťahujú položky KN 0402 10 91 až 99,
0402 29, 0402 99, 0403 10 31 až 39, 0403 90 31 až 39,
0403 90 61 až 69, 0404 10 26 až 38, 0404 10 72 až
84 a 0404 90 81 až 89, a vyvážané vo forme výrobkov, na
ktoré sa vzťahuje položka KN 0406 30, ktoré nemajú pôvod
v členských štátoch alebo ktoré majú pôvod v tretích kraji
nách a sú vo voľnom obehu v členských štátoch.

1.
Náhrady sa poskytujú za výrobky, ktoré sú bez ohľadu na
colné pomery týkajúce sa balenia vo voľnom obehu a majú pô
vod v Spoločenstve.

Za výrobky z cukru uvedené v článku 162 ods. 1 písm. a) bode
iii) a článku 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007
však môžu byť poskytnuté náhrady iba vtedy, keď sú tieto výrob
ky vo voľnom obehu.

2.
Na účely poskytnutia náhrady výrobky pochádzajú zo Spo
ločenstva, ak boli úplne získané v Spoločenstve alebo ak boli pod
robené poslednému podstatnejšiemu spracovaniu alebo
opracovaniu v Spoločenstve v súlade s ustanoveniami článku 23
alebo 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, podmienky na poskytnutie
náhrady nespĺňajú výrobky získané z:

a)

materiálov s pôvodom v Spoločenstve a

b)

poľnohospodárskych materiálov, na ktoré sa vzťahujú práv
ne predpisy uvedené v článku 1, ktoré sú dovezené z tretích
krajín a ktoré neprešli podstatnejším spracovaním
v Spoločenstve.

Článok 13
1. Sadzba náhrady uplatniteľná na zmesi spadajúce pod kapi
toly 2, 10 alebo 11 kombinovanej nomenklatúry sa uplatní:
a)

v prípade zmesí, v ktorých jedna zložka predstavuje minimál
ne 90 % hmotnosti, na túto zložku;

b)

v prípade ostatných zmesí na zložku, na ktorú sa vzťahuje
najnižšia náhrada. V prípadoch, keď jedna alebo viac zložiek
nespĺňa podmienky na priznanie náhrady, za také zmesi sa
nevyplatí žiadna náhrada.

2. Na účely výpočtu náhrad uplatniteľných na tovary dodávané
v súboroch a zložené výrobky každá zložka sa považuje za samo
statný výrobok.
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3.
Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na zmesi, tovary dodávané v sú
boroch a zložené výrobky, pre ktoré sú ustanovené zvláštne pra
vidlá pre výpočet.

Článok 14
Ustanovenia týkajúce sa stanovovania náhrad vopred a úprav ná
hrad, ktoré majú byť vykonané, sa uplatnia len na výrobky, pre
ktoré je sadzba náhrady rovnaká alebo väčšia ako nula.

Oddiel 2
Diferencované náhrady

Článok 15
Ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, náhrady sa vy
platia podľa dodatočných podmienok ustanovených podľa člán
ku 16 a 17.

Článok 16
1. Do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného vyhlá
senia sa výrobky:
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d)

balenie, vybaľovanie, zmena obalu alebo oprava obalu za
predpokladu, že s tým nie je spojené riziko, že cieľom je zme
niť pôvod výrobkov;

e)

vetranie;

f)

chladenie a

g)

zmrazenie.

Okrem toho sa výrobky spracované pred dovozom považujú za
dovezené v nezmenenom stave za predpokladu, že k spracovaniu
dochádza v tretej krajine, do ktorej sú dovážané všetky výrobky
pochádzajúce z takéhoto spracovania.
3.
Výrobok sa považuje za dovezený, ak sú v tretej krajine spl
nené dovozné colné formality, najmä tie, ktoré sa týkajú výberu
dovozného cla.
4.
Diferencovaná časť náhrady sa vyplatí z hmotnosti výrob
kov, ktoré boli podrobené dovozným colným formalitám v tretej
krajine; neberie sa však ohľad na žiadne odchýlky hmotnosti, kto
ré by sa mohli vyskytnúť počas prepravy ako výsledok prirodze
ných príčin a ktoré sú uznávané príslušnými orgánmi alebo
z dôvodu vzoriek odobratých v súlade s ustanoveniami druhého
pododseku článku 7 ods. 1.

Článok 17
a)

b)

dovezú v nezmenenom stave do tretej krajiny alebo do jed
nej z tretích krajín, na ktoré sa uplatňuje náhrada, alebo
vyložia v nezmenenom stave vo vzdialenej zóne náhrad, na
ktorú sa uplatňuje náhrada na základe podmienok stanove
ných v článku 24 ods. 1 písm. b) a ods. 2.

1.
Dôkaz o tom, že colné formality pre dovoz boli splnené, sa
poskytne vo forme jedného z nasledujúcich dokladov podľa vý
beru vývozcu:
a)

V súlade s článkom 46 sa však môže táto lehota predĺžiť.
2.
Výrobky sa považujú za dovezené v nezmenenom stave, ak
neexistuje žiadny dôkaz o ich spracovaní.

colný doklad alebo jeho kópia, alebo fotokópia, alebo výtla
čok zodpovedajúcej informácie, ktorú elektronicky zazname
nal príslušný colný úrad; takáto kópia, fotokópia alebo
výtlačok sú overené ako pravá kópia alebo pravý výtlačok
jedným z týchto orgánov:
i)

orgánom, ktorý potvrdil originál dokladu alebo zodpo
vedajúcu elektronicky zaznamenanú informáciu;

Vykonanie nasledujúcich operácií s cieľom ochrany výrobkov sa
môže uskutočniť pred vývozom bez toho, aby bol dotknutý sú
lad s odsekom 1:

ii)

oficiálnou agentúrou príslušnej tretej krajiny;

a)

inventarizácia;

iii) oficiálnou agentúrou členského štátu v príslušnej tretej
krajine;

b)

pripevnenie značiek, pečatí, visačiek alebo podobných rozli
šovacích značiek na výrobky alebo na tovar či jeho obal za
predpokladu, že s tým nie je spojené riziko, že cieľom je zme
niť pôvod výrobkov;

c)

upravovanie značiek a čísel na obaloch alebo zmena visačiek
za predpokladu, že s tým nie je spojené riziko, že cieľom je
zmeniť pôvod výrobkov;

iv) agentúrou zodpovednou za vyplatenie náhrady;
b)

potvrdenie o vyložení tovaru a dovoze vypracované schvále
nou a špecializovanou medzinárodnou agentúrou pre kon
trolu a dozor (ďalej len „AKD“) v súlade s pravidlami
stanovenými v prílohe VIII kapitole III, s využitím vzoru sta
noveného v prílohe IX; dátum a počet colných dokladov do
vozu musia byť uvedené v príslušnom potvrdení.
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Na žiadosť vývozcu môže platobná agentúra upustiť od požia
davky predloženia dokladu uvedeného v prvom pododseku písm.
a), keď je schopná overiť, že colné formality týkajúce sa dovozu
boli splnené, prístupom k elektronicky zaznamenaným informá
ciám, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány v tretej krajine, ale
bo v mene týchto orgánov.

2.
Ak vývozca napriek vhodnému postupu nemôže získať
doklad zvolený v súlade s písmenami a) alebo b) odseku 1 alebo
ak sú pochybnosti, pokiaľ ide o pravosť poskytnutého dokladu
alebo jeho správnosť v každom ohľade, možno poskytnúť dôkaz
o splnení colných náležitostí pre dovoz prostredníctvom jedného
alebo viacerých z nasledujúcich dokladov:

a)

kópie dokladu o vyložení tovaru, za ktorý sa vypláca náhra
da, vydaného alebo potvrdeného v tretej krajine;

b)

osvedčenie o vykládke vydané úradnou agentúrou členského
štátu so sídlom alebo oprávnením v krajine určenia, vystave
né v súlade s požiadavkami a podľa vzoru v prílohe X, z kto
rého ďalej vyplýva, že výrobok opustil miesto vykládky alebo
aspoň že podľa jej vedomia nebol výrobok následne naložený
na účely opätovného vývozu;

c)

d)

e)

f)

g)

osvedčenie o vykládke vypracované schválenou AKD v súla
de s pravidlami stanovenými v prílohe VIII, kapitole III, podľa
vzoru v prílohe XI, z ktorého ďalej vyplýva, že výrobok opus
til miesto vykládky alebo aspoň že podľa jej vedomia nebol
výrobok následne naložený na účely opätovného vývozu;

bankovým dokladom vydaným schváleným sprostredkova
teľom so sídlom v Spoločenstve, potvrdzujúcim v prípade
tretích krajín uvedených v prílohe XII, že pripísali v prospech
účtu vývozcu úhradu za príslušný vývoz;

potvrdenia o prijatí dodávky vydaného oficiálnou agentúrou
príslušnej tretej krajiny, ak je tovar zakúpený touto krajinou
alebo oficiálnou agentúrou tejto krajiny, alebo ak tovar pred
stavuje potravinovú pomoc;

vyhlásenia o prijatí dodávky vydaného buď medzinárodnou
organizáciou, alebo humanitárnou organizáciou schválenou
členským štátom vývozu, ak tovar predstavuje potravinovú
pomoc;

vyhlásenia o prijatí dodávky vydaného orgánom tretej kraji
ny, ktorého vyhlásenie výberového konania je akceptova
teľné podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008, ak je tovar
zakúpený týmto orgánom.

3.
Vývozcovia musia vo všetkých prípadoch predložiť kópiu
alebo fotokópiu prepravných dokladov, ktorá bude súvisieť s pre
pravou výrobkov, pre ktoré bolo predložené vývozné colné
vyhlásenie.
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Na žiadosť vývozcu v prípade námornej prepravy v kontajneroch
môže členský štát prijať informácie zodpovedajúce informáciám
uvedeným v prepravných dokladoch, ak boli poskytnuté pro
stredníctvom informačného systému spravovaného treťou stra
nou zodpovednou za prepravu kontajnerov na miesto určenia,
pod podmienkou, že tretia strana sa špecializuje na takéto operá
cie a bezpečnosť informačného systému bola členským štátom
schválená ako bezpečnosť, ktorá spĺňa kritériá stanovené vo ver
zii, ktorá sa uplatňuje v príslušnom období, niektorej z medziná
rodne prijatých noriem stanovených v bode 3 časti
B prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 885/2006 (1).
4. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 195
nariadenia (ES) č. 1234/2007 v určitých špecifických prípadoch,
ktoré budú určené, ustanoviť, že dôkaz o dovoze, ktorý je uvede
ný v odsekoch 1 a 2 tohto článku, sa bude predkladať vo forme
zvláštneho dokumentu alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Článok 18
1.
AKD, ktorá chce vydávať osvedčenia uvedené v článku 17
ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c), musí schváliť príslušný úrad člen
ského štátu, v ktorom má sídlo.
2.
AKD bude na vlastnú žiadosť schválená na obnoviteľné ob
dobie troch rokov, ak spĺňa podmienky stanovené v prílohe VIII,
kapitole I. Schválenie bude platiť pre všetky členské štáty.
3.
Vo schválení bude stanovené, či bude splnomocnenie vydá
vať osvedčenia, tak ako je uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b)
a ods. 2 písm. c), na celosvetovom základe, alebo sa obmedzí na
určitý počet tretích krajín.

Článok 19
1.
AKD bude konať v súlade s pravidlami stanovenými v prí
lohe VIII, kapitole II, bode 1.
Ak sa nebude rešpektovať jedna alebo viacero podmienok stano
vených v týchto pravidlách, členský štát, ktorý AKD schválil, po
zastaví schválenie na také obdobie, aké je potrebné na nápravu
situácie.
2.
Členský štát, ktorý AKD schválil, bude kontrolovať konanie
a správanie AKD v súlade s požiadavkami stanovenými v prílo
he VIII, kapitole II, bode 2.

Článok 20
Členské štáty, ktoré schválili AKD, stanovia účinný systém sank
cií pre prípady, ak schválená AKD vydala nesprávne osvedčenie.
(1) Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.
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Článok 21

1.

Členský štát, ktorý schválil AKD, ihneď súhlas odoberie:
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2.
Členské štáty odmietnu prijať osvedčenia uvedené v člán
ku 17 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c), ak zistia v osvedčeniach
nesprávnosti alebo nedostatky. Ak boli takéto osvedčenia vydané
AKD schválenou iným členským štátom, členský štát, ktorý zistí
nesprávnosti, oznámi tieto okolnosti členskému štátu, ktorý dal
súhlas.

— ak AKD už nevyhovuje podmienkam na schválenie stanove
ným v prílohe VIII, kapitole I alebo

Článok 24

— ak AKD opakovane a systematicky vydáva nesprávne osved
čenia. V tomto prípade sa neuplatní sankcia stanovená
v článku 20.

1.
Členské štáty môžu oslobodiť vývozcov od povinnosti po
skytnúť iný dôkaz požadovaný podľa článku 17 ako prepravný
doklad alebo jeho elektronický ekvivalent, ako sa uvádza v člán
ku 17 ods. 3, v prípade vývozného colného vyhlásenia, ktoré
oprávňuje na udelenie náhrady, keď:

2.
Odobratie bude úplné alebo obmedzené na niektoré časti
alebo činnosti AKD podľa charakteru zistených nedostatkov.

a)

3.
Vždy, keď členský štát odoberie súhlas AKD patriacej do
skupiny spoločností, členské štáty, ktoré schválili AKD patriace
do tej istej skupiny, pozastavia súhlasy týmto AKD na obdobie
nepresahujúce tri mesiace s cieľom vykonať potrebné šetrenia na
overenie toho, či sa v AKD taktiež nevyskytujú nedostatky ziste
né v súvislosti s AKD, ktorej bol odobratý súhlas.

Na účely uplatnenia prvého pododseku obsahuje skupina spoloč
ností všetky spoločnosti, ktorých kapitál vlastní, priamo alebo ne
priamo, v rozsahu viac ako 50 % jediná materská spoločnosť, ako
aj samotnú materskú spoločnosť.

Článok 22

1.

b)

i)

2 400 EUR, ak tretia krajina alebo územie určenia sú
uvedené v prílohe XIV;

ii)

12 000 EUR, ak tretia krajina alebo územie určenia nie
sú uvedené v prílohe XIV, alebo

prístav miesta určenia sa pre príslušný výrobok nachádza vo
vzdialenej zóne náhrad.

2.
Výnimka uvedená v článku 1 písm. b) sa uplatňuje iba vte
dy, keď sú splnené tieto podmienky:
a)

výrobky sa prepravujú v kontajneroch a preprava kontajne
rov do prístavu vyloženia tovaru sa uskutočňuje po mori;

b)

v prepravnom doklade sa ako miesto určenia uvádza krajina
uvedená vo vývoznom colnom vyhlásení alebo prístav, ktorý
sa obyčajne využíva na vyloženie výrobkov určených pre pri
ľahlú krajinu, ktorá je krajinou určenia uvedenou vo vývoz
nom colnom vyhlásení;

c)

doklad o vyložení tovaru sa poskytuje v súlade s článkom 17
ods. 2 písm. a), b) alebo c).

Členské štáty oznámia Komisii schválené AKD.

2.
Členský štát, ktorý odoberie alebo pozastaví schválenie,
bude ihneď informovať ostatné členské štáty a Komisiu s uvede
ním nedostatkov, ktoré viedli k odobratiu alebo pozastaveniu.

diferencovaná časť náhrady nie je vyššia ako:

Článok 23

V prípade námornej prepravy v kontajneroch môže členský štát
na žiadosť vývozcu súhlasiť s tým, že namiesto dôkazu o vyložení
tovaru uvedeného v prvom pododseku písm. c) sa poskytnú ako
dôkaz informácie zodpovedajúce informáciám uvedeným v do
kumente o vyložení tovaru, ak boli poskytnuté prostredníctvom
informačného systému spravovaného treťou stranou zodpoved
nou za prepravu kontajnerov na miesto určenia, pod podmien
kou, že tretia strana sa špecializuje na takéto operácie
a bezpečnosť informačného systému bola členským štátom schvá
lená ako bezpečnosť, ktorá spĺňa kritériá stanovené vo verzii,
ktorá sa uplatňuje v príslušnom období, niektorej z medziná
rodne prijatých noriem stanovených v bode 3 časti B prílo
hy I k nariadeniu (ES) č. 885/2006.

1.
Osvedčenia uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) a ods. 2
písm. c), vydané po dátume odobratia alebo pozastavenia schvá
lenia, nebudú platné.

Dôkaz o vyložení tovaru sa môže poskytnúť podľa prvého pod
odseku písm. c) alebo podľa druhého pododseku bez toho, aby
vývozca musel preukázať, že urobil potrebné opatrenia na získa
nie dokladu uvedeného v článku 17 ods. 1 písm. a) alebo b).

Oznámenie členským štátom bude odoslané ústredným orgánom
členských štátov uvedeným v prílohe XIII.

3.
Komisia bude periodicky uverejňovať informácie a aktuali
zovaný zoznam AKD, ktoré schválili členské štáty.
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3.
Oprávnenie na výnimky uvedené v článku 1 písm. a) je au
tomatické okrem prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4.
Oprávnenie na výnimku uvedenú v odseku 1 písm. b) sa udeľuje
na tri roky vo forme písomného povolenia pred uskutočnením
vývozu na základe žiadosti vývozcu. Vývozcovia, ktorí využívajú
takéto povolenia, uvádzajú číslo povolenia v žiadosti o platbu.
4.
Ak sa členský štát domnieva, že výrobky, pre ktoré vývozca
žiada výnimku podľa tohto článku, boli vyvezené do inej krajiny,
ako je krajina uvedená vo vývoznom colnom vyhlásení, alebo prí
padne do krajiny mimo príslušnej vzdialenej zóny náhrad, pre
ktorú je náhrada stanovená, alebo vývozca umelo rozdelil vývoz
nú operáciu s cieľom využiť výnimku, členský štát bezodkladne
zruší oprávnenie na akúkoľvek výnimku pre príslušného vývozcu
podľa tohto článku.
Príslušný vývozca nie je oprávnený na udelenie akejkoľvek ďalšej
výnimky podľa tohto článku na obdobie dvoch rokov od dátumu
zrušenie oprávnenia.
V prípade zrušenia oprávnenia zaniká oprávnenie na vývoznú ná
hradu za príslušné výrobky a náhrada sa vráti okrem prípadu, keď
vývozca môže, pokiaľ ide o príslušné výrobky, poskytnúť dôkaz
požadovaný na základe článku 17.
Navyše oprávnenie na vývozné náhrady zaniká pri výrobkoch, na
ktoré sa vzťahuje akékoľvek vývozné colné vyhlásenie predložené
po dátume vykonania činu, ktorý viedol k zrušeniu oprávnenia,
a náhrady sa vrátia okrem prípadu, keď vývozca môže, pokiaľ ide
o príslušné výrobky, poskytnúť dôkaz požadovaný na základe
článku 17.
Článok 25
1.
Neuplatnením článku 15 a bez toho, aby bol dotknutý člá
nok 27, časť náhrady bude vyplatená na žiadosť výrobcu po pred
ložení dôkazu, že výrobok opustil colné územie Spoločenstva.
2. Časť náhrady uvedenej v odseku 1 sa vypočíta pomocou po
užitia najnižšej sadzby pre náhradu mínus 20 % rozdielu medzi
sadzbou stanovenou vopred a najnižšou sadzbou, pričom nesta
novenie sadzby sa považuje za najnižšiu sadzbu.
Ak čiastka, ktorá má byť vyplatená, neprevyšuje 2 000 EUR, člen
ské štáty môžu odložiť platbu tejto čiastky až do vyplatenia plnej
výšky príslušnej náhrady, s výnimkou prípadov, keď vývozca de
klaruje, že v súvislosti s príslušným vývozom nebude žiadať o vy
platenie žiadnej ďalšej čiastky.
3.
V prípade, ak miesto určenia vyznačené v kolónke 7 licen
cie vydanej s vopred stanovenou náhradou nie je dodržané:
a)

ak sa sadzba náhrady zodpovedajúcej skutočnému miestu ur
čenia rovná alebo je vyššia ako sadzba pre miesto určenia vy
značené v kolónke 7, uplatní sa náhrada pre miesto určenia
vyznačené v kolónke 7;

b)

ak je sadzba náhrady zodpovedajúcej skutočnému miestu ur
čenia nižšia ako sadzba za miesto určenia vyznačené v ko
lónke 7, náhrada, ktorá má byť vyplatená, bude:
— náhrada získaná uplatnením sadzby zodpovedajúcej
skutočnému miestu určenia,
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— mínus, s výnimkou prípadov vyššej moci, 20 % rozdielu
medzi náhradou za miesto určenia vyznačené v kolónke
7 a náhradou za skutočné miesto určenia.
Na účely uplatnenia tohto článku sú sadzby náhrad, ktoré majú
byť zobrané do úvahy, sadzbami platnými v deň podania žiadosti
o licenciu. Takéto sadzby sa upravia, v prípade potreby, v deň pri
jatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.
Ak sa prvý a druhý pododsek tohto odseku a článku 48 uplatnia
na tú istú vývoznú operáciu, čiastka získaná uplatnením prvého
pododseku sa zníži o pokutu ustanovenú v článku 48.
4. Ak je sadzba náhrady určená na základe vyhlásenia výbero
vého konania a príslušná zmluva ustanovuje povinné miesto ur
čenia, žiadne pravidelné náhrady stanovované pre toto miesto
určenia ani skutočnosť, že takáto náhrada nie je stanovená pre
toto miesto určenia ku dňu predloženia žiadosti o licenciu alebo
k dátumu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa na účely ur
čenia najnižšej sadzby náhrady neberie do úvahy.

Článok 26

1. Odseky 2 až 5 sa uplatnia, ak sa výrobok vyváža na základe
vývoznej licencie alebo potvrdenia o stanovení náhrady vopred,
ktoré obsahujú povinné miesto určenia.
2. Ak výrobok nie je dopravený na povinné miesto určenia,
vyplatí sa len časť náhrady vyplývajúca z uplatnenia článku 25
ods. 2.
3. Ak je výrobok doručený z dôvodov vyššej moci na iné mie
sto určenia, ako je to, pre ktoré bola vydaná licencia, náhrada sa
vyplatí na žiadosť vývozcu, ak predloží dôkaz o vyššej moci a dô
kaz o doručení výrobku na miesto určenia; dôkaz o doručení na
miesto určenia sa musí predložiť v súlade s článkami 16 a 17.
4. V prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 3, uplatniteľná náhra
da sa rovná náhrade stanovenej pre skutočné miesto určenia, ale
nemôže byť vyššia ako náhrada uplatniteľná pre miesto určenia
vyznačené v kolónke 7 licencie vydanej so stanovením náhrady
vopred.
Tieto sadzby náhrady sa upravia, v prípade potreby, v deň prijatia
vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.
5. Vývozca, aby splnil podmienky pre získanie náhrady stano
venej vopred v prípade, ak je výrobok vyvážaný na základe licen
cie podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 376/2008 a náhrada sa
mení podľa miesta určenia, musí predložiť dôkaz, okrem dôkazu
vyžadovaného podľa článku 17 tohto nariadenia, že bol výrobok
doručený v tretej krajine dovozu orgánu špecifikovanému vo vy
hlásení výberového konania, na ktorý sa vzťahuje licencia.
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Oddiel 3
Špecifické opatrenia ochrany finančných
záujmov spoločenstva
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Ustanovenia upravujúce prípad predpokladaný v písmene b) od
seku 1 sa neuplatní, ak konkrétne okolnosti príslušnej transakcie
– berúc do úvahy najmä prepravné náklady – pravdepodobne vy
lúčia riziko spätného dovozu. Členské štáty ich okrem toho ne
môžu uplatniť, ak sa čiastka náhrady rovná alebo je nižšia ako
500 EUR pre príslušné vývozné colné vyhlásenie.

Článok 27
1.
a)

b)

c)

Ak:
existujú vážne pochybnosti týkajúce sa skutočného miesta
určenia výrobku alebo
z dôvodu rozdielu medzi výškou náhrady za vyvážaný výro
bok a výškou nepreferenčného dovozného cla uplatniteľné
ho na rovnaký výrobok ku dňu prijatia vývozného colného
vyhlásenia bol výrobok pravdepodobne dovezený späť do
Spoločenstva alebo
existuje jasné podozrenie, že výrobok bude v nezmenenom
stave alebo po spracovaní v tretej krajine dovezený späť do
Spoločenstva bez cla alebo za zníženú sadzbu dovozného
cla;

3.
V prípadoch, keď sa uplatní odsek 1 a výrobok po opustení
colného územia Spoločenstva sa počas prepravy pokazil z dôvo
du vyššej moci:
a)

v prípade nediferencovanej náhrady sa vyplatí celá náhrada;

b)

v prípade diferencovanej náhrady sa vyplatí časť náhrady de
finovaná v súlade s článkom 25.

4.

Náhrada sa však považuje za neodôvodnene vyplatenú a musí byť
vrátená, ak príslušné orgány zistia, dokonca hoci aj po vyplatení
náhrady:
a)

že výrobok bol zničený alebo poškodený pred umiestnením
na trh v tretej krajine alebo skôr, ako bol podrobený podstat
nejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle člán
ku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v tretej krajine, pokiaľ
vývozca nemôže dokázať k spokojnosti príslušných orgánov,
že vývoz sa uskutočnil v takých ekonomických podmien
kach, že výrobok mohol byť primerane predajný v tretej kra
jine bez toho, že by bolo dotknuté ustanovenie druhého
pododseku článku 28 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

že sa na výrobok vzťahuje úprava o odklade cla v tretej kra
jine 12 mesiacov po dátume vývozu zo Spoločenstva bez to
ho, aby bol v tretej krajine podrobený podstatnejšiemu
prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 naria
denia (EHS) č. 2913/92 a vývoz sa neuskutočnil ako nor
málna finančná transakcia;

c)

že je vyvezený výrobok dovezený späť do Spoločenstva bez
toho, aby bol podrobený podstatnejšiemu prepracovaniu ale
bo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS)
č. 2913/92, že nepreferenčné clo na dovoz je nižšie ako po
skytnutá náhrada a že vývoz sa neuskutočnil ako normálna
obchodná transakcia;

d)

že výrobky uvedené v prílohe XV sú dovezené späť do
Spoločenstva:

jednotná sadzba náhrady alebo časť náhrady uvedenej v článku 25
ods. 2 sa vyplatí len vtedy, ak výrobok opustil colné územie Spo
ločenstva v súlade s článkom 7, a
i)

ii)

v prípade nediferencovaných náhrad výrobok bol dovezený
do tretej krajiny do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného
colného vyhlásenia alebo bol v tejto lehote podrobený pod
statnejšiemu prepracovaniu alebo pretvoreniu v zmysle člán
ku 24 nariadenia (EHS) č. 2913/92;
v prípade náhrady diferencovanej podľa miesta určenia bol
výrobok dovezený v nezmenenom stave do konkrétnej tretej
krajiny do 12 mesiacov od dátumu prijatia vývozného col
ného vyhlásenia.

Na dovoz do tretích krajín sa uplatnia články 16 a 17.
Okrem toho príslušné orgány členských štátov môžu požadovať
dodatočný dôkaz pre všetky náhrady, potvrdzujúci ich spokoj
nosť, že výrobok bol skutočne umiestnený na trh v dovážajúcej
tretej krajine alebo bol podrobený podstatnejšiemu prepracova
niu alebo pretvoreniu v zmysle článku 24 nariadenia (EHS)
č. 2913/92.

Odsek 1 musí platiť skôr, ako je vyplatená náhrada.

Podľa podmienok článku 46 tohto nariadenia môže byť poskyt
nutá dodatočná lehota.

— po tom, ako boli podrobené opracovaniu alebo pretvo
reniu v tretej krajine bez toho, aby dosiahli úroveň spra
covania ustanovenú v článku 24 nariadenia (EHS)
č. 2913/92, a

2.
Členské štáty uplatnia odsek 1 z vlastnej iniciatívy a taktiež
na žiadosť Komisie.

— za znížené alebo nulové dovozné clo a nie nepreferenč
nú sadzbu.
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Členské štáty oznámia Komisii bezodkladne, ak zistia, že by vý
robky, iné ako výrobky uvedené v prílohe XV, mohli spôsobiť na
rušenie obchodu.
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sú úrovne ustanovené v článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES)
č. 733/2008 (1).

Písmená c) a d) sa neuplatnia v prípadoch, keď sa uplatní kapito
la 2 („Vrátený tovar“) hlavy VI nariadenia (EHS) č. 2913/92, alebo
ak sú výrobky dovezené späť minimálne do dvoch rokov po dá
tume ich vývozu.

Článok 29

Článok 48 sa neuplatní na prípady uvedené v písmenách b), c)
a d).

1.
Žiadna náhrada sa neposkytne na vývoz podliehajúci vý
voznému clu alebo inému vývoznému poplatku stanovenému vo
pred alebo určenému vo výberovom konaní.

Oddiel 4

Článok 28

2. Ak je v prípade zloženého výrobku vývozné clo alebo iný
vývozný poplatok stanovený vopred na základe jednej alebo via
cerých zložiek výrobku, na túto zložku alebo zložky sa nepo
skytne žiadna náhrada.

1.
Na výrobky, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku
dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiad
na náhrada.

Článok 30

Výrobky sa považujú za spĺňajúce požiadavku ustanovenú v pr
vom pododseku, ak sú predajné na území Spoločenstva za nor
málnych podmienok pod opisom uvedeným v žiadosti o náhradu
a ak v prípadoch, keď sú takéto výrobky určené na ľudskú spo
trebu, ich použitie na tento účel nie je vylúčené alebo podstatne
narušené z dôvodu ich vlastností alebo podmienok.

Žiadna náhrada sa neposkytne na výrobky, ktoré sú predané ale
bo distribuované na paluby plavidiel a ktoré sa pravdepodobne
dostanú späť do Spoločenstva bez cla podľa nariadenia Rady
(EHS) č. 918/83 (2).

To, či výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené v prvom podod
seku, sa preskúma v súlade s normami alebo praxou platnou
v Spoločenstve.

KAPITOLA 2

Prípady, keď sa neposkytuje žiadna náhrada

Náhrada sa však poskytne aj v prípade, ak vyvážané výrobky pod
liehajú v krajine určenia zvláštnym záväzným podmienkam,
najmä podmienkam týkajúcim sa ochrany zdravia a hygieny, kto
ré nezodpovedajú normám ani praxi platnej v Spoločenstve. Je
zodpovednosťou vývozcu, aby na požiadanie príslušného orgánu
preukázal, že výrobky spĺňajú takéto záväzné podmienky platné
v krajine určenia.
Okrem toho môžu byť pre určité výrobky prijaté zvláštne
ustanovenia.
2.
Ak bol výrobok primeranej a prijateľnej obchodnej kvality
pri opustení Spoločenstva, má nárok na tú časť náhrady vypočí
tanú v súlade s článkom 25 ods. 2, s výnimkou prípadov, keď sa
uplatní článok 27. Bez ohľadu na vyššie uvedené stratí tento ná
rok, ak existuje dôkaz, že:
— už nie je primeranej a prijateľnej obchodnej kvality kvôli
skrytej chybe, ktorá sa objaví neskôr,
— nemôže byť predaný koncovému spotrebiteľovi, pretože dá
tum spotreby nasledoval tesne po dátume vývozu.
Ak existuje dôkaz, že výrobok už nie je primeranej a prijateľnej
obchodnej kvality pred vykonaním dovozných colných formalít
v tretej krajine, nemá nárok na diferencovanú časť náhrady.
3.
Žiadna náhrada sa neposkytne na výrobky, ktoré prekročia
maximálnu úroveň rádioaktivity povolenej podľa legislatívy Spo
ločenstva. Úrovne uplatniteľné na výrobky, bez ohľadu na pôvod,

Zálohy na náhrady

Článok 31

1.
Na žiadosť vývozcu členské štáty vyplatia náhradu v plnej
výške alebo čiastočne vopred, len čo je prijaté vývozné colné vy
hlásenie pod podmienkou, že bude zložená colná zábezpeka rov
najúca sa zálohe plus 10 %.

Členské štáty môžu ustanoviť podmienky, ktoré sa budú vzťaho
vať na žiadosti o zálohu na časť náhrady.

2. Čiastka, ktorá sa má vyplatiť vopred, sa vypočíta za použi
tia sadzby náhrady uplatňujúcej sa na deklarované miesto urče
nia a v prípade potreby bude upravená o ďalšie čiastky ustanovené
v nariadeniach Spoločenstva.

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia odsek 1, ak
čiastka, ktorá sa má vyplatiť, neprekročí 2 000 EUR.
(1) Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.
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Článok 32
1.
Ak čiastka vyplatená vopred je vyššia ako čiastka, ktorá mala
byť skutočne vyplatená pri príslušnej vývoznej operácii alebo ná
hradnej vývoznej operácii, príslušný orgán začne bezodkladne
postup ustanovený v článku 29 nariadenia (EHS) č. 2220/85 s cie
ľom získať od vývozcu vrátenie rozdielu medzi týmito dvoma su
mami zvýšeného o 10 %.
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— lietadiel na medzinárodných linkách vrátane letov v rám
ci Spoločenstva;
b)

dodávky medzinárodným organizáciám majúcim sídlo
v Spoločenstve;

c)

dodávky ozbrojeným silám nachádzajúcim sa na území nie
ktorého členského štátu, ktoré však nie sú pod jeho velením.

Kde sa však dodatočných 10 % nevyžaduje z dôvodu vyššej moci:
— nie je možné predložiť dôkaz, ktorý sa má podľa tohto na
riadenia predložiť s cieľom preukázať splnenie podmienok na
získanie náhrady, alebo
— výrobok príde na iné miesto určenia ako to, pre ktoré bola
vypočítaná záloha.
2.
Ak výrobok nepríde na miesto určenia, pre ktoré bola zá
loha vypočítaná, z dôvodu nepresnosti spôsobenej treťou stranou
na úkor vývozcu a ak vývozca o tom okamžite informuje prísluš
né orgány z vlastnej iniciatívy a písomne, a vráti náhradu vypla
tenú vopred, zvýšenie stanovené v odseku 1 sa obmedzí na úrok
splatný za obdobie, ktoré uplynulo od prijatia zálohy po vrátenie,
vypočítané v súlade so štvrtým pododsekom článku 49 ods. 1.
Prvý pododsek sa neuplatní, ak už príslušné orgány oznámili vý
vozcovi svoj úmysel uskutočniť kontrolu alebo ak sa vývozca ne
jakým spôsobom o tomto úmysle dozvedel.
3. Vývoz, po spätnom dovoze v rámci systému vráteného to
varu, náhradných výrobkov spadajúcich pod rovnakú podpolož
ku kombinovanej nomenklatúry, sa považuje za náhradný vývoz,
ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 44 ods. 2 písm. a)
a b) nariadenia (ES) č. 376/2008.
Prvý pododsek sa uplatní, len ak sa použije systém vratného to
varu v členskom štáte, v ktorom bolo prijaté vývozné vyhlásenie
na pôvodný vývoz, alebo v členskom štáte pôvodu podľa člán
ku 15 smernice Rady 97/78/ES (1).
HLAVA III

2.
Odsek 1 sa uplatní len vtedy, ak je dovoz výrobkov toho is
tého druhu z tretích krajín a určených na takéto použitie oslobo
dený od dovozného cla v príslušnom členskom štáte.
3.
Dodávky výrobkov do skladov nachádzajúcich sa v Spolo
čenstve a patriacich medzinárodným organizáciám, ktoré sa špe
cializujú na humanitárne akcie, s cieľom uskutočňovania operácií
potravinovej pomoci v tretích krajinách sa klasifikujú ako vývoz
z colného územia Spoločenstva.
Povolenie uplatniť prvý pododsek vydajú príslušné orgány člen
ského štátu uskladnenia, ktorý určí colný status skladu a prijme
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušné výrobky
dorazili na miesto určenia.
4.
Ustanovenia článku 5 ods. 7 sa nevzťahujú na dodávky ob
siahnuté v tomto článku. Avšak členské štáty môžu prijať vhodné
opatrenia, aby povolili kontroly produktov.

Článok 34
1.
V prípade dodávok uvedených v článkoch 33 a 41, môžu
členské štáty bez ohľadu na článok 5 povoliť, aby sa pri vyplácaní
náhrad postupovalo takto. Vývozcovia, ktorí majú povolenie po
užiť tento postup, nemôžu zároveň pre tie isté výrobky použiť
normálny postup.
Povolenie môže byť obmedzené na určité miesta nakladania
v členskom štáte vývozu. Povolenie sa môže týkať nakladania
v iných členských štátoch, v takom prípade sa uplatní článok 8.

OSTATNÉ TYPY VÝVOZU A ZVLÁŠTNE PRÍPADY

KAPITOLA 1

Miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva
a zásobovanie potravinami
Článok 33

2. Pre produkty nakladané každý mesiac, ako je stanovené
v tomto článku, posledný deň mesiaca slúži na určenie sadzby
uplatniteľnej náhrady.
Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplat
ňovať na náhradu, je uvedená v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES)
č. 1913/2006.

1.
Na účely tohto nariadenia sa za vývoz z colného územia
Spoločenstva považujú:

3. Kde náhrada sa určuje oznámením o vyhlásení verejnej sú
ťaže, licencia musí byť platná v posledný deň mesiaca.

a)

4.
Vývozcovia si musia viesť register obsahujúci nasledujúce
informácie:

dodávky v rámci Spoločenstva pre zásobovanie potravinami:
— námorných plavidiel,

a)
(1) Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

podrobnosti potrebné na identifikáciu výrobkov v súlade
s článkom 5 ods. 4;
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b)

názov alebo registračné číslo plavidla/plavidiel alebo lietadiel,
na ktoré sú výrobky naložené;

c)

dátum naloženia.

Podrobnosti uvedené v prvom pododseku sa musia zaznamenať
v registri najneskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni nalo
ženia. Ak sa však nakladanie vykonáva v inom členskom štáte, tie
to podrobnosti sa musia zaznamenať v registri najneskôr prvý
pracovný deň po dni, keď bol vývozca informovaný o tom, že vý
robky boli naložené.
Vývozcovia musia taktiež spolupracovať pri všetkých kontrolách,
ktoré členské štáty môžu považovať za potrebné a záznamy majú
archivovať minimálne tri roky od konca bežného kalendárneho
roka.
5.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že záznamy môžu byť
nahradené dokladmi použitými pri dodávkach tovaru, na ktorých
colné orgány potvrdili dátum naloženia.
6.
Odseky 2 až 5 sa uplatnia primerane na dodávky uvedené
v článku 33 ods. 1 písm. b) a c).

Musia byť vyplnené kolónky 33,103, 104, a kde to prichádza do
úvahy, aj kolónka 105 kontrolnej kópie T5. Zodpovedajúco sa
potvrdí aj kolónka 104.
4.
Formulár 302, ktorý sprevádza výrobky doručené ozbroje
ným silám podľa článku 33 ods. 1 písm. c), sa považuje za kon
trolnú kópiu T5 uvedenú v odseku 3 tohto článku za predpokladu,
že prijatie výrobkov na formulári potvrdili príslušné vojenské
orgány.
Článok 37
1.
Členské štáty môžu vyplatiť vývozcom náhradu vopred za
zvláštnych podmienok, ktoré sú uvedené nižšie, ak sa predloží dô
kaz, že výrobky boli do 30 dní od prijatia vývozného colného vy
hlásenia, s výnimkou prípadov vyššej moci, umiestnené do
priestorov podliehajúcich colnej kontrole na účely zásobovania
potravinami v rámci Spoločenstva:
a)

námorných plavidiel alebo

b)

lietadiel na medzinárodných linkách vrátane letov v rámci
Spoločenstva alebo

c)

vrtných alebo ťažobných súprav, ktoré sú uvedené
v článku 41.

Článok 35
1.
Na účely článku 33 ods. 1 písm. a) sa výrobky určené na
spotrebu na palube lietadiel alebo lodí na prepravu osôb, vrátane
výletných lodí, a pripravené pred naložením považujú za výrob
ky pripravené na palube takejto lode alebo lietadla.
2.
Odsek 1 sa uplatní len pod podmienkou, že pred ich prí
pravou vývozca poskytne dostatočný dôkaz o množstve, povahe
a vlastnostiach základných výrobkov, v súvislosti s ktorými si ná
rokuje náhradu.
3.
Úpravy o potravinových skladoch ustanovené v článku 37
sa môžu uplatniť na prípravu výrobkov uvedených v odsekoch 1
a 2 tohto článku.

Priestory podliehajúce colnej kontrole, ďalej len „potravinové
sklady“, a uskladňovatelia musia byť špeciálne na účely tohto člán
ku schválení.
2. Členské štáty, na ktorých území sa potravinové sklady na
chádzajú, vydajú povolenie len uskladňovateľom a potravinovým
skladom ponúkajúcim potrebné záruky. Povolenie môže byť
zrušené.
Povolenie bude vydané len uskladňovateľom, ktorí sa písomne za
viažu, že:
a)

Článok 36

3.
Ak pred príchodom na miesto určenia, na ktoré sa vzťahuje
článok 33, výrobok, na ktorý sa vzťahuje prijaté vývozné colné
vyhlásenie, prechádza územím Spoločenstva iným ako územie
členského štátu, na ktorého území bolo colné vyhlásenie prijaté,
sa dôkaz, že výrobok dorazil na konkrétne miesto určenia, musí
predložiť vo forme kontrolnej kópie T5.

umiestnia výrobky v nezmenenom stave alebo zmrazené
a/alebo po zabalení pre zásobovanie v rámci Spoločenstva na
palubách:
— námorných plavidiel alebo

1.
Náhrady nebudú vyplatené, pokiaľ výrobky, na ktoré boli
prijaté vývozné colné vyhlásenia, nedorazia v nezmenenom stave
na miesto určenia, na ktoré sa vzťahuje článok 33, do 60 dní od
prijatia colného vyhlásenia.
2.
Článok 7 ods. 3 a 4 sa uplatní v prípadoch ustanovených
v odseku 1 tohto článku.
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— lietadiel na medzinárodných linkách, vrátane letov
v rámci Spoločenstva, alebo
— vrtných alebo ťažobných súprav, ktoré sú uvedené
v článku 41;
b)

budú viesť register umožňujúci príslušným orgánom vyko
nať všetky potrebné kontroly a obsahujúci najmä:
— dátum prijatia do potravinového skladu,
— poradové čísla colných dokladov sprevádzajúcich výrob
ky a podrobné údaje príslušného colného úradu,
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— informácie potrebné na identifikáciu výrobkov podľa
článku 5 ods. 4,

2.
Pevne stanovená suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta
takto:

— dátum, kedy výrobky opustili potravinový sklad,

a)

stanoví sa celkové dovozné clo uplatniteľné na rovnaký vý
robok v deň uvoľnenia tovaru do voľného obehu v členskom
štáte uskladnenia;

b)

čiastka získaná podľa a) sa potom zvýši o 20 %.

— registračné čísla a názvy (ak nejaké sú) plavidiel alebo lie
tadiel, na palubu ktorých sú výrobky naložené, alebo ná
zov skladu, do ktorého boli premiestnené,
— dátum, kedy boli umiestnené na palubu;
c)

d)

e)
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budú archivovať záznamy minimálne tri roky od uplynutia
bežného kalendárneho roka;

Sadzba, ktorá sa použije na výpočet dovozného cla, je:
a)

sadzba platná v deň, keď výrobok dorazil na iné miesto ur
čenia ako stanovené, alebo v deň, od ktorého už výrobok ne
bol v takom stave, aby mohol byť poslaný na stanovené
miesto určenia, alebo

b)

ak tento deň nie je možné určiť, sadzba platná v deň, keď sa
zistilo, že povinné miesto určenia nebolo dodržané.

spolupracovať pri kontrolách, najmä pri pravidelných kon
trolách, ktoré príslušné orgány považujú za vhodné na ove
renie dodržiavania tohto odseku;
vyplatiť sumy požadované ako vrátenie náhrady v prípade
uplatnenia článku 39.

3. Čiastky vyplatené vývozcom podľa odseku 1 musia byť uve
dené ako platby na účet orgánu, ktorý preddavok vypláca.

Článok 38
1.
V prípade, ak je vývozné colné vyhlásenie prijaté v člen
skom štáte, v ktorom sa sklad nachádza, príslušné colné orgány
musia v deň prijatia tovaru do potravinového skladu potvrdiť ná
rodný doklad používaný na získanie vyplatenia preddavku náhra
dy, potvrdiť národný dokument používaný na získanie zálohovej
platby náhrady s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky sú
v súlade s článkom 37.
2.
Ak sú vývozné colné vyhlásenia prijaté v iných členských
štátoch, ako je členský štát, v ktorom sa nachádza potravinový
sklad, dôkaz o tom, že výrobky boli umiestnené do potravinové
ho skladu, sa predkladá vo forme kontrolnej kópie T5.

3.
Ak uskladňovateľ môže preukázať, že čiastka vyplatená vo
pred za príslušný výrobok je nižšia ako pevne stanovená suma vy
počítaná podľa odseku 2, musí zaplatiť len túto čiastku plus 20 %.
V prípade, ak bola čiastka vyplatená vopred v inom členskom štá
te, zvýši sa o 40 %. V takých prípadoch, pokiaľ ide o členské štáty
miesta uskladnenia, ktoré nepatria do Európskej menovej únie,
čiastka sa musí prepočítať do národnej meny členského štátu mie
sta uskladnenia, použijúc výmenný kurz eura platný v deň, ktorý
sa použil pri výpočte cla uvedeného v odseku 2 prvom pododse
ku písmene a).
4.
Platba ustanovená v tomto článku sa nevzťahuje na straty,
ku ktorým došlo počas uskladnenia v potravinovom sklade a kto
ré boli spôsobené prirodzeným úbytkom alebo balením.

Článok 40

Vyplnia sa kolónky 33, 103 a 104 a prípadne aj kolónka 105
kontrolnej kópie T5. Do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod
záhlavie „Iné“ zapíše jedna z položiek uvedených v prílohe XVI.

1. Minimálne raz za 12 mesiacov musia príslušné orgány člen
ských štátov, v ktorých sa potravinové sklady nachádzajú, vyko
nať fyzickú kontrolu množstva v nich uskladnených výrobkov.

Príslušný colný úrad členského štátu miesta určenia potvrdí kon
trolnú kópiu s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky boli
umiestnené v sklade po vykonaní kontroly a že výrobky boli za
znamenané v registri ustanovenom v článku 37 ods. 2.

Ak však prijatie výrobkov do a ich vydanie z potravinového skla
du podlieha stálym kontrolám colných orgánov, príslušné orgá
ny môžu obmedziť toto overenie len na dokumentárnu kontrolu
uskladnených výrobkov.

Článok 39

2.
Príslušné orgány členských štátov miesta uskladnenia môžu
povoliť prevoz výrobkov do iného potravinového skladu.

1.
Ak sa zistí, že výrobok umiestnený v potravinovom sklade
nedorazil na stanovené miesto určenia, alebo nie je v takom sta
ve, že by mohol byť zaslaný na stanovené miesto určenia, usklad
ňovateľ musí zaplatiť pevne stanovenú sumu príslušnému orgánu
členskému štátu miesta uskladnenia.

V takých prípadoch sa musia podrobnosti o druhom potravino
vom sklade uviesť v registri prvého. Druhý potravinový sklad
a uskladňovateľ musia byť tiež zvlášť schválení na účely režimu
uskladnenia výrobkov v potravinovom sklade.
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Hneď ako sú výrobky umiestnené pod dohľad v druhom potravi
novom sklade, druhý uskladňovateľ je zodpovedný za všetky
sumy splatné podľa článku 39.

b)

Príslušný colný úrad členského štátu miesta určenia potvrdí kon
trolnú kópiu T5 s konštatovaním v tom zmysle, že výrobky boli
umiestnené v sklade po vykonaní kontroly a boli zaznamenané
v registri ustanovenom v článku 37 ods. 2.

5. Dôkaz o umiestnení pod dohľad v inom potravinovom skla
de, dôkaz o doručení na palubu lode alebo lietadla v Spoločen
stve a dôkaz o doručení, ktorý je uvedený v článkoch 41 a 42
ods. 3 písm. a), sa musí predložiť, s výnimkou prípadov vyššej mo
ci, do 12 mesiacov od dátumu odvezenia výrobkov z potravino
vého skladu, ustanovenia článku 46 ods. 3, 4 a 5 platia mutatis
mutandis.

— zásobovacie plavidlo alebo helikoptéra je prevádzkovaná
fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si v Spoločen
stve vedie záznamy, ktoré sú k dispozícii na nahliadnu
tie a poskytujú dostatočne podrobné údaje o ceste alebo
lete.
3. Potvrdenia o doručení na palubu, ktoré je ustanovené v od
seku 2, bodu a), musia obsahovať všetky podrobnosti o výrob
koch a názve a/alebo ostatné podrobnosti identifikujúce vrtnú
súpravu alebo námorné, alebo pomocné plavidlo, na ktoré boli
doručené, a dátum doručenia. Členské štáty môžu požadovať po
skytnutie ďalších informácií.
Takéto potvrdenia musia byť podpísané:
a)

v prípade vrtných súprav: osobou, ktorá je prevádzkovate
ľom vrtnej súpravy považovaná za zodpovednú za potravi
nové zásoby. Príslušné orgány prijmú opatrenia potrebné na
zabezpečenie, aby boli transakcie pravé. Členské štáty ozná
mia Komisii prijaté opatrenia;

b)

v prípade námorných alebo pomocných plavidiel: námorný
mi orgánmi.

KAPITOLA 2

Zvláštne prípady
Článok 41
1. Na účely stanovenia sadzby náhrady, ktorá má byť vyplate
ná, sa považujú za dodávky zásob v zmysle článku 33 ods. 1
písm. a) dodávky potravinových zásob:
a)

b)

na vrtné a ťažobné súpravy vrátane pomocných zariadení po
skytujúcich podporné služby pre takéto operácie, ktoré sa na
chádzajú
v
európskej
kontinentálnej
plytčine
alebo v kontinentálnej plytčine neeurópskej časti Spoločen
stva, avšak mimo trojmíľového pásma od základnej čiary
používanej na určenie výsostných vôd členského štátu a
na námorné a pomocné plavidlá plaviace sa pod vlajkou nie
ktorého členského štátu na otvorenom mori.

„Potravinové zásoby“ znamenajú výrobky určené výlučne na spo
trebu na palube.
2. Odsek 1 sa uplatní, len ak je sadzba náhrady vyššia ako naj
nižšia sadzba.
Členské štáty môžu uplatniť tieto ustanovenia na všetky dodávky
potravinových zásob za predpokladu, že:
a)

je predložené potvrdenie o doručení na palubu a

v prípade vrtných súprav:
— doručenie sa uskutočňuje v rámci zásobovacích operá
cií, ktoré príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa
uskutočňuje lodná preprava na vrtnú súpravu, považujú
za normálne. V tejto súvislosti sa za normálne použité
považujú prístavy alebo miesta nakladania, typ plavidla
– ak zásobovanie prebieha po mori – a typ balenia a pre
pravných nádob, s výnimkou prípadov vyššej moci,

3.
Ak sa druhý potravinový sklad nenachádza v tom istom
členskom štáte ako prvý, dôkaz o tom, že výrobky boli umiest
nené do druhého skladu, sa predkladá vo forme originálu kontrol
nej kópie T5, ktorá musí obsahovať jedno zo znení textu
ustanoveného v článku 38 ods. 2.

4.
Ak sú výrobky odvezené z potravinového skladu a umiest
nené na palubu lode alebo lietadla v inom členskom štáte ako
členský štát uskladnenia, dôkaz, že tam boli umiestnené, sa pred
kladá v súlade s článkom 36 ods. 3.

17.7.2009

Neuplatnením odseku 2 v prípade zásobovania vrtných súprav
môžu členské štáty oslobodiť vývozcov od povinnosti predkladať
potvrdenia o dodávke na palubu v prípade dodávok:
a)

ktoré spĺňajú podmienky na získanie náhrady neprevyšujú
cej 3 000 EUR na jeden vývoz;

b)

poskytujúce dostatočnú záruku k spokojnosti členského štá
tu týkajúcu sa doručenia výrobkov na miesto určenia a

c)

ak je predložený prepravný doklad a dôkaz o úhrade.

4. Príslušné orgány členského štátu poskytujúce náhradu mu
sia vykonať kontrolu množstiev, ktoré sú deklarované ako doru
čené na vrtné súpravy, overením záznamov vývozcu
a prevádzkovateľa zásobovacieho plavidla alebo helikoptéry. Mu
sia taktiež zabezpečiť, aby množstvá zásob pre potravinové záso
bovanie doručené podľa tohto článku neprevýšili požiadavky
posádky.
Na účely prvého pododseku je v prípade potreby možné požiadať
o pomoc príslušné orgány iných členských štátov.
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5. V prípade, ak sa na dodávky na vrtnú súpravu uplatňuje člá
nok 8, do kolónky 104 kontrolnej kópie T5 sa pod záhlavie „Iné“
uvedie jedna z položiek uvedených v prílohe XVII.
6.
V prípade, keď sa uplatňuje článok 37, uskladňovateľ sa za
väzuje zaznamenávať podrobnosti o vrtnej súprave, na ktorú je
zásielka zaslaná, názov/číslo zásobovacieho plavidla/helikoptéry
a dátum doručenia na palubu do registra ustanoveného článku 37
ods. 2) písm. b). Potvrdenia o doručení na palubu, ktoré sú uve
dené v odseku 3 druhom pododseku písm. a) tohto článku, sa po
važujú za súčasť takýchto registrov.

— colný doklad alebo doklad spolupodpísaný colnými or
gánmi tretej krajiny o dodávke na palubu, potvrdzujúci,
že všetky výrobky v prepravnej nádobe alebo neporuše
nej zásielke definitívne opustili potravinový sklad a boli
doručené na palubu, a špecifikujúci počet čiastkových
dodávok; takýto doklad môže byť vystavený v súlade so
vzorom ustanoveným v prílohe XVIII.
c)

7.
Členské štáty zariadia, aby sa viedli záznamy o množstvách
výrobkov, rozpísané podľa odvetví, ktoré boli doručené na vrtné
súpravy a spadajú pod tento článok.

d)

2.
V prípade, ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia,
uplatní sa odsek 1 pod podmienkou, že je predložený dôkaz
o tom, že výrobky skutočne dodané na palubu sú tie isté, ktoré na
tento účel opustili colné územie Spoločenstva.
3.
Na účely tohto článku, výraz „priama dodávka“ znamená
dodávku prepravnej nádoby alebo neporušenej zásielky výrobkov
na palubu plavidla.
4.
Dôkaz uvedený v odseku 2 sa poskytne nasledujúcim
spôsobom:
a)

Dôkaz o priamej dodávke na palubu na účely zásobovania
potravinami sa musí predložiť vo forme colného dokladu ale
bo dokladu spolupodpísaného colnými orgánmi tretej kraji
ny o dodávke na palubu; takýto doklad môže byť vystavený
v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe XVIII.
Musia byť vyplnené v jednom alebo viacerých úradných ja
zykoch Spoločenstva a v jazyku používanom v príslušnej tre
tej krajine.

b)

Ak vyvážané výrobky nepredstavujú priamu dodávku a sú
umiestnené pod colný dohľad v tretej krajine určenia pred
dodaním na palubu na účely zásobovania potravinami, dô
kaz o takomto dodaní na palubu sa predloží vo forme nasle
dujúcich dokladov:
— colný doklad alebo doklad spolupodpísaný colnými or
gánmi tretej krajiny, potvrdzujúci, že obsah prepravnej
nádoby alebo neporušenej zásielky výrobkov bol umiest
nený do potravinového skladu a že výrobky, z ktorých
takáto zásielka pozostáva, majú byť použité výlučne na
zásobovanie potravinami; takýto doklad môže byť vysta
vený v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe XVIII,
a

V prípade, ak nemôžu byť predložené doklady uvedené v pís
mene a) a druhej zarážke písmena b), členský štát môže ak
ceptovať dôkaz vo forme potvrdenia o prijatí, podpísaný
veliteľom alebo iným službukonajúcim dôstojníkom, a opa
trený pečiatkou plavidla.
V prípade, ak nemôžu byť predložené doklady uvedené v dru
hej zarážke písmena b), členský štát môže akceptovať dôkaz
vo forme potvrdenia o prijatí, podpísaný zamestnancom le
teckej spoločnosti a opatrený pečiatkou leteckej spoločnosti.

Článok 42
1.
Na účely určenia úrovne náhrady, ktorá má byť poskytnutá,
sa dodávky potravinových zásob mimo Spoločenstva považujú za
dodávky podľa článku 33 ods. 1 písm. a).
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Doklady, ktoré sú uvedené v písmene a) a druhej zarážke pís
mena b), nebudú akceptované členskými štátmi, pokiaľ ne
budú obsahovať všetky podrobnosti o výrobkoch
doručených na palubu a dátum ich dodania a registračné čís
lo a názov (ak existuje) plavidla, resp. plavidiel alebo lietadla,
resp. lietadiel. Na zistenie toho, či množstvá dodávok doru
čených na účely zásobovania potravinami zodpovedajú nor
málnym požiadavkám posádky alebo cestujúcich príslušného
plavidla alebo lietadla, môžu členské štáty požadovať poskyt
nutie dodatočných informácií alebo predloženie ďalších
dokladov.

5. Vo všetkých prípadoch musí byť k žiadosti o platbu prilo
žená kópia alebo fotokópia prepravného dokladu a doklad posky
tujúci dôkaz o úhrade za zásoby potravín.
6. Výrobky spadajúce pod úpravy uvedené v článku 37 sa ne
smú použiť na dodávky v súlade s odsekom 4 písm. b) tohto
článku.
7.

Článok 24 sa uplatní primerane.

8.
Článok 34 sa neuplatní v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje
tento článok.

Článok 43
1.
Neuplatnením článku 161 ods. 3 nariadenia (EHS)
č. 2913/92, poľnohospodárske výrobky odoslané na ostrov Hel
goland sa na účely ustanovení o vyplatení náhrady považujú za
vyvezené.
2.
Výrobky odoslané do San Marína sa na účely ustanovení
o vyplatení náhrady nepovažujú za vyvezené.
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Článok 44
1.
Náhrady nesmú byť poskytnuté na výrobky spätne vyveze
né podľa článku 883 nariadenia (EHS) č. 2454/93 s výnimkou, ak
sú následne zamietnuté žiadosti o preplatenie alebo odpustenie
dovozného cla a ak sú splnené ostatné podmienky poskytnutia
náhrady.
2.
Ak sú výrobky spätne vyvážané v režime uvedenom v od
seku 1, odkaz na tento režim musí byť uvedený v dokladoch uve
dených v článku 5 ods. 4.
Článok 45
V prípade vývozu určeného:
— ozbrojeným silám umiestneným v tretej krajine pod velením
členského štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej čle
nom je aspoň jeden členský štát,
— medzinárodným organizáciám, ktoré majú sídlo v tretej kra
jine a ktorých členom je aspoň jeden členský štát,
— diplomatickým zastúpeniam zriadeným v tretej krajine,
v súvislosti s ktorými vývozca nemôže predložiť dôkaz uvedený
v článku 17 ods. 1 alebo 2, sa výrobky považujú za dovezené do
tretej krajiny, kde sú tieto ozbrojené sily umiestnené alebo kde
majú takéto medzinárodné organizácie alebo diplomatické zastú
penia sídlo, po predložení dôkazu o úhrade za výrobky a potvr
denie o ich doručení vydané ozbrojenými silami, medzinárodnou
organizáciou alebo diplomatickým zastúpením v príslušnej tretej
krajine.

Na účely tohto odseku sa články 199 ods. 2 a 3, 222, 223 a 224
nariadenia (EHS) č. 2454/93 uplatnia primerane.
2. S výnimkou prípadov vyššej moci musia byť doklady týkajú
ce sa vyplatenia náhrady alebo vrátenia colnej zábezpeky predlo
žené do 12 mesiacov odo dňa prijatia vývozného colného
vyhlásenia.
V prípade, ak je vývozná licencia, ktorá je použitá na vývoznú
transakciu spĺňajúcu nárok na vyplatenie náhrady, vydaná iným
členským štátom, ako je členský štát vývozu, dokumenty týkajú
ce sa vyplatenia náhrady musia obsahovať riadne overenú foto
kópiu obidvoch strán tejto licencie.
3.
V prípade, ak sa kontrolná kópia T5 alebo, kde to prichá
dza do úvahy, národný doklad potvrdzujúci opustenie colného
územia Spoločenstva nevrátia colnému úradu odoslania alebo ús
trednému orgánu do troch mesiacov od ich vydania kvôli okol
nostiam, ktoré sú mimo kontroly vývozcu, vývozca môže
predložiť príslušnej agentúre odôvodnenú žiadosť, aby boli za
rovnocenné považované aj ostatné doklady.
Doklady, ktoré majú byť predložené na podporu takejto žiadosti,
musia obsahovať nasledujúce:
a)

— doklad, ktorý dokazuje, že výrobok bol predložený col
nému úradu v tretej krajine, alebo jeden alebo niekoľko
z dokladov uvedených v článku 17 ods. 1, 2 a 4.

POSTUP PRI VYPLÁCANÍ NÁHRAD

Požiadavka týkajúca sa dokladov uvedených v druhej zaráž
ke môže byť zrušená v prípade vývozu, u ktorého náhrada
neprevyšuje 2 400 EUR; v takých prípadoch však vývozca
musí predložiť dôkaz o úhrade.

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia
Článok 46

V prípade vývozu do tretích krajín, ktoré sú signatármi Do
hovoru o spoločnom režime tranzitu, sa za podpornú doku
mentáciu považujú návratná kópia 5 spoločného tranzitného
dokladu, riadne opečiatkovaná týmito krajinami, jej fotokó
pia overená ako pravá kópia alebo oznámenie colného úra
du odoslania;

1.
Náhrady budú vyplatené len na výslovnú žiadosť vývozcu
a len členským štátom, na ktorých území bolo prijaté vývozné
colné vyhlásenie.
Žiadosť o náhradu sa predkladá:
písomne, pričom na tento účel môžu členské štáty predpísať
zvláštny formulár, alebo

b)

počítačovým prenosom v súlade s pravidlami, ktoré ustano
via príslušné orgány.

Členské štáty však môžu rozhodnúť, že žiadosti o náhradu sa mu
sia prekladať výlučne jednou z metód uvedených v druhom
pododseku.

ak kontrolná kópia alebo národný doklad boli vydané ako
dôkaz, že výrobky opustili colné územie Spoločenstva:
— kópiu alebo fotokópiu prepravného dokladu a

HLAVA IV

a)

17.7.2009

b)

v prípadoch, keď sa uplatňujú články 33, 37 alebo 41, po
tvrdenie colného úradu zodpovedného za kontrolu prísluš
ného miesta určenia, že podmienky pre potvrdenie príslušnej
kontrolnej kópie T5 uvedeným úradom boli splnené, alebo

c)

v prípade, keď sa uplatní článok 33 ods. 1 písm. a) alebo 37,
potvrdenie o prijatí ustanovené v článku 42 ods. 3 písm. c)
a doklad dokazujúci úhradu za dodávky určené na zásobo
vanie potravinami.

17.7.2009
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Na účely tohto odseku sa potvrdenie colného úradu miesta opus
tenia colného územia o tom, že kontrolná kópia T5 bola riadne
predložená a obsahuje poradové číslo a názov úradu, ktorý kon
trolnú kópiu vydal, a dátum, keď výrobok opustil colné územie
Spoločenstva, považuje za rovnocenné kontrolnej kópii T5.

Pri predložení rovnocenného dôkazu sa uplatní odsek 4.

4.
Ak sa vývozcovi nepodarilo získať a predložiť doklady po
žadované podľa článku 17 v lehote ustanovenej v odseku 2 tohto
článku aj napriek tomu, že konal náležite, môže mu byť na jeho
žiadosť poskytnutá dodatočná lehota, do ktorej ich má predložiť.

5.
Žiadosti o ďalšie doklady sa považujú za rovnocenné podľa
odseku 3, či už doložené podpornou dokumentáciou, alebo nie,
a žiadosti o dodatočnú lehotu ustanovenú v odseku 4 sa musia
predložiť v lehote ustanovenej v odseku 2. Ak sú však tieto žia
dosti predložené do šiestich mesiacov po tejto lehote, uplatnia sa
ustanovenia prvého pododseku článku 47 ods. 2.

6.
V prípade, ak sa uplatňuje článok 34, žiadosti o vyplatenie
náhrady sa musia predložiť, s výnimkou prípadov vyššej moci, do
12 mesiacov po mesiaci doručenia tovaru na palubu; avšak po
volenia, ktoré sú ustanovené v článku 34 ods. 1, môžu vyžado
vať, aby vývozcovia predložili žiadosti o vyplatenie náhrady
v kratšej lehote.

7.
Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať preklad
všetkých dokladov týkajúcich sa žiadostí o vyplatenie náhrad do
úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov príslušného
členského štátu.

8.
Platby uvedené v odseku 1 uskutočnia príslušné orgány do
troch mesiacov odo dňa, keď majú k dispozícii všetky doklady
a informácie potrebné na vybavenie nároku, s výnimkou nasle
dujúcich prípadov:

a)

vyššej moci alebo
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Článok 47
1. V prípadoch, keď sú splnené všetky požiadavky ustanovené
v pravidlách Spoločenstva na preukázanie nároku na náhradu iné
ako splnenie jedného z limitov ustanovených v článkoch 7
ods. 1, 16 ods. 1 a 37 ods. 1, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:
a)

náhrada sa najprv zníži o 15 %;

b)

zvyšok náhrady, ďalej uvádzaný ako „znížená náhrada“, sa
ďalej zníži takto:
i)

2 % zníženej náhrady sa odpočítavajú za každý deň,
o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v člán
ku 16 ods. 1;

ii)

5 % zníženej náhrady sa odpočítava za každý deň,
o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v člán
ku 7 ods. 1, alebo

iii) 10 % zníženej náhrady sa odpočítava za každý deň,
o ktorý je prekročený časový limit ustanovený v člán
ku 37 ods. 1.
2.
Ak je dôkaz, že všetky požiadavky ustanovené v nariade
niach Spoločenstva boli splnené, predložený do 6 mesiacov od
uplynutia lehôt ustanovených v článku 46 ods. 2 a 4, náhrada,
ktorá má byť vyplatená, sa rovná 85 % sumy, ktorá by bola vy
platená, ak by boli splnené všetky požiadavky.
Ak je dôkaz, že všetky požiadavky ustanovené v nariadeniach
Spoločenstva boli splnené do šiestich mesiacov od uplynutia le
hôt ustanovených v článku 46 ods. 2 a 4, ale lehoty ustanovené
v článkoch 7 ods. 1, 16 ods. 1 alebo 37 ods. 1 boli prekročené,
vyplatená náhrada sa rovná náhrade zníženej v súlade s odse
kom 1 tohto článku mínus 15 % sumy, ktorá by bola vyplatená,
ak by boli dodržané všetky lehoty.
3.
Ak bola náhrada vyplatená vopred v súlade s článkom 31
a jedna alebo niekoľko lehôt ustanovených v článkoch 7 ods. 1
a 16 ods. 1 neboli dodržané, časť colnej zábezpeky, ktorá bude
zhabaná, sa rovná zníženiu vypočítanému podľa odseku 1 tohto
článku, plus 10 %.
Zvyšok colnej zábezpeky bude vrátený.

b)

ak bolo začaté mimoriadne administratívne vyšetrovanie ná
roku na náhradu. V takých prípadoch môže byť náhrada vy
platená až po uznaní nároku, alebo

Ak bola náhrada vyplatená vopred v súlade s článkom 31 a dô
kaz, že boli splnené všetky požiadavky ustanovené v nariadeniach
Spoločenstva, je predložený do šiestich mesiacov od uplynutia le
hoty ustanovenej v článku 46 ods. 2 a 4, čiastka, ktorá má byť
vrátená, sa rovná 85 % colnej zábezpeky.

c)

pre uplatnenie kompenzácie ustanovenej v článku 49 ods. 2
druhom pododseku.

Ak v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje tretí pododsek, neboli okrem
toho splnené jedna alebo niekoľko lehôt ustanovených v článku 7
ods. 1 a 16 ods. 1, čiastka, ktorá má byť vrátená, sa rovná:
— čiastke vrátenej podľa tretieho pododseku,

9.
Členské štáty môžu rozhodnúť, že neposkytnú náhrady, ak
je suma nižšia alebo sa rovná 100 EUR na jednu vývoznú
deklaráciu.

— mínus časť colnej zábezpeky zhabanej podľa prvého
pododseku.
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4.
Celkové zníženie náhrady nesmie prevýšiť plnú výšku ná
hrady, ktorá by bola vyplatená, ak by boli splnené všetky
požiadavky.
5. Na účely tohto článku nesplnenie lehoty ustanovenej v člán
ku 36 ods. 1 sa považuje za nesplnenie lehoty ustanovenej v člán
ku 7 ods. 1.
6.
V prípadoch, keď sa uplatnia články 4 ods. 2 a/alebo 25
ods. 3 a/alebo 48:
— sa zníženia ustanovené v tomto článku vypočítajú na zákla
de náhrady, ktorá má byť vyplatená podľa článku 4 ods. 2
a/alebo 25 ods. 3 a/alebo 48,

17.7.2009

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak vývozca k spokojnosti prísluš
ného orgánu preukáže, že situácia opísaná v uvedenom pododse
ku nastala z dôvodu vyššej moci, zjavného omylu alebo prípadne
že vyplynula z predchádzajúcej správnej informácie o platbe.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, v prípade sankcií, ktoré sú založe
né na tých istých prvkoch ako pri ustanovení práva na vývozné
náhrady, ak sú tieto uplatňované v zmysle odseku 1.

3.
Za požadovanú náhradu sa považuje suma vypočítaná na
základe informácií poskytnutých podľa článku 5. Ak sa náhrada
mení podľa miesta určenia, diferencovaná časť požadovanej ná
hrady sa vypočíta za pomoci podrobných údajov o množstve,
hmotnosti a mieste určenia, poskytnutých podľa článku 46.

— zníženie náhrady podľa tohto článku nesmie prevýšiť zníže
nie podľa článku 4 ods. 2 a/alebo 25 ods. 3 a/alebo 48.
4.

Pokuta ustanovená v odseku 1 písm. a) sa neuplatní:

KAPITOLA 2

Sankcie a vracanie čiastok zaplatených navyše

a)

v prípadoch vyššej moci;

Článok 48

b)

vo výnimočných prípadoch, ak vývozca z vlastnej iniciatívy
okamžite po tom, ako sa dozvie, že požadovaná náhrada je
vyššia ako tá, na ktorú má nárok, písomne oznámi túto sku
točnosť príslušnému orgánu, pokiaľ príslušný orgán neinfor
moval vývozcu, že má v úmysle preskúmať žiadosť, alebo ak
sa vývozca inak nedozvedel o tomto úmysle, alebo ak prísluš
ný orgán zistil, že požadovaná náhrada bola nesprávna;

polovicu rozdielu medzi požadovanou náhradou a náhradou
uplatniteľnou na skutočný vývoz;

c)

v prípadoch jasnej chyby týkajúcej sa požadovanej náhrady,
uznanej príslušnými orgánmi;

dvojnásobok rozdielu medzi požadovanou náhradou a uplat
niteľnou náhradou, ak vývozca úmyselne poskytne neprav
divé informácie.

d)

2.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 druhý odsek, v prípa
doch, keď sa zistí, že miera vývoznej náhrady podľa článku 9 sa
neuviedla, uvedená miera sa pokladá za nulovú. Ak sa zistí, že
suma vývozných náhrad vypočítaná na základe informácií po
skytnutých podľa článku 9 je nižšia ako uplatniteľná sadzba, ná
hrada splatná pre príslušný vyvážaný tovar sa rovná náhrade
uplatniteľnej na produkty skutočne vyvezené, znížená o:

v prípadoch, ak je požadovaná náhrada v súlade s nariade
ním (ES) č. 1043/2005, najmä jeho článkom 10, a je vypo
čítaná na základe priemerných množstiev za určité obdobie;

e)

v prípadoch úprav hmotnosti, pokiaľ je rozdiel v hmotnosti
spôsobený použitou metódou váženia.

a)

10 % rozdielu medzi vypočítanou náhradou a náhradou
uplatniteľnou na skutočne vyvezený tovar, ak je rozdiel väčší
ako 1 000 EUR;

5.
Ak je výsledkom zníženia ustanoveného v odseku 1 písm.
a) a b) záporná hodnota, vývozca musí zaplatiť túto zápornú
čiastku.

b)

100 % rozdielu medzi vypočítanou náhradou a náhradou
uplatniteľnou na skutočne vyvezený tovar v prípade, ak vý
vozca uviedol, že suma náhrady je nižšia ako 1 000 EUR
a suma uplatniteľnej náhrady je vyššia ako 10 000 EUR;

c)

200 % rozdielu medzi vypočítanou náhradou a uplatniteľnou
náhradou, ak vývozca úmyselne poskytne nepravdivé
informácie.

1. Ak sa zistí, že vývozca s cieľom získať vývoznú náhradu po
žiadal o náhradu prevyšujúcu skutočne uplatniteľnú náhradu, ná
hrada splatná pre príslušný vývoz sa rovná náhrade uplatniteľnej
na výrobky skutočne vyvezené, znížené o:
a)

b)

6.
Ak príslušné orgány zistia, že požadovaná náhrada je ne
správna a vývoz sa neuskutočnil, následkom čoho náhrada nemô
že byť znížená, vývozca musí zaplatiť pokutu podľa odseku 1
písm. a) alebo b), ktorá by sa uplatnila, ak by sa vývoz uskutočnil.
Ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, na výpočet po
žadovanej náhrady a uplatniteľnej náhrady sa použije najnižšia
kladná sadzba alebo sadzba vyplývajúca z údajov o mieste urče
nia podľa článku 31 ods. 2, ak je táto vyššia, s výnimkou prípa
dov, ak je stanovené povinné miesto určenia.
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7.
Platby podľa odsekov 5 a 6 sa musia uskutočniť do 30 dní
od prijatia žiadosti o platbu. Ak táto lehota nie je dodržaná, vý
vozca musí platiť úrok zo sadzby uvedenej v článku 49 ods. 1 za
obdobie začínajúce 30 dní po prijatí výzvy na úhradu a končiace
dňom, ktorý predchádza dňu uhradenia požadovanej čiastky.
8.
Pokuta sa neuplatní, ak je požadovaná náhrada vyššia ako
uplatniteľná náhrada podľa článku 4 ods. 2, článku 25 ods. 3
a/alebo článku 47.
9.
Pokuta sa uplatní bez toho, aby bola dotknutá dodatočná
pokuta ustanovená na národnej úrovni.
10.
Členské štáty môžu zrušiť uloženie pokuty vo výške 100
EUR alebo menej na jedno vývozné colné vyhlásenie.
11.
Ak sa na výrobok uvedený vo vývoznom colnom vyhlá
sení licencia nevzťahuje, nemôže sa vyplatiť žiadna náhrada a od
sek 1 sa neuplatní.
12.
Ak bola náhrada stanovená vopred, výpočet pokuty sa
uskutoční na základe sadzieb platných v deň, keď bola žiadosť
o licenciu podaná, a bez zohľadnenia zníženia náhrady podľa
článku 4 ods. 1 alebo zníženia náhrady podľa článku 4 ods. 2 ale
bo 25 ods. 3. V prípade potreby sa tieto sadzby upravia v deň pri
jatia vývozného colného vyhlásenia alebo platobného vyhlásenia.

Článok 49
1.
Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zaplatiť zápornú
čiastku podľa článku 48 ods. 5, príjemca musí vrátiť neoprávnene
získané náhrady, ktoré obsahujú všetky pokuty uplatniteľné podľa
článku 48 ods. 1 a úrok vypočítaný za čas, ktorý uplynul od vy
platenia náhrad po ich vrátenie. Avšak:
a)

ak je vrátenie náhrady kryté nevrátenou colnou zábezpekou,
zhabanie tejto colnej zábezpeky v súlade s článkom 32
ods. 1 predstavuje získanie splatných čiastok;

b)

ak bola colná zábezpeka vrátená, príjemca zaplatí takú časť
colnej zábezpeky, ktorá by bola zhabaná, plus úrok vypočí
taný od dátumu vrátenia colnej zábezpeky po deň, ktorý
predchádza platbe.

Platba sa musí uskutočniť do 30 dní od prijatia výzvy na úhradu.
Ak sú príjemcovia požiadaní, aby vrátili finančné prostriedky, na
účely výpočtu úroku môžu členské štáty predpokladať, že platba
musí byť uskutočnená 20. deň po dni požiadania o ich vrátenie.
Uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátny
mi predpismi; nemôže však byť nižšia ako sadzba uplatniteľná na
opätovné získanie čiastok podľa vnútroštátnych ustanovení.
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Ak je platba uskutočnená neodôvodnene ako následok chyby prí
slušných orgánov, neúčtuje sa žiadny úrok alebo maximálne čiast
ka zodpovedajúca zisku dosiahnutému nenáležite, ktorú určí
členský štát.
Ak je náhrada vyplatená právnemu zástupcovi, on a vývozca sú
spoločne a každý zvlášť zodpovední za vrátenie čiastok vyplate
ných navyše, colných zábezpek neoprávnene vrátených a úrokov
vyplývajúcich z príslušného vývozu. Zodpovednosť právneho zá
stupcu je však obmedzená na jemu vyplatenú čiastku plus úrok.
2.
Späť získané čiastky, čiastky podľa článku 48 ods. 5 a 6
a vybrané úroky sa musia zaplatiť vyplácajúcim agentúram, ktoré
musia príslušné čiastky odpočítať z výdavkov Európskeho poľno
hospodárskeho záručného fondu (EPZF).
Ak nie je dodržaná lehota pre úhradu, členské štáty môžu rozhod
núť, že namiesto vrátenia budú všetky navyše vyplatené čiastky,
neoprávnene vrátené colné zábezpeky a kompenzačné úroky od
počítané z nasledujúcich platieb príslušnému vývozcovi.
Druhý pododsek sa taktiež uplatní na čiastky, ktoré majú byť vy
platené podľa článku 48 ods. 5 a 6.
3. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť, ustanovená v člán
ku 48 ods. 10, zrušiť vymáhanie pokút v prípade malých čiastok,
môžu členské štáty upustiť od požadovania vrátenia náhrad vy
platených navyše, neoprávnene vrátených colných zábezpek, úro
kov a čiastok, ktoré sú ustanovené v článku 48 ods. 5, ak suma,
ktorá má byť vrátená v pomere k vývoznému colnému vyhláse
niu, neprevýši 100 EUR pod podmienkou, že vnútroštátne pred
pisy ustanovujú podobné pravidlá na nevymáhanie platieb
v takýchto prípadoch.
4.
ak:

Povinnosť vrátiť náhradu uvedenú v odseku 1 sa neuplatní,

a)

samotné príslušné orgány členských štátov alebo iný zúčast
nený orgán uskutočnili platbu omylom a túto chybu nemo
hol príjemca odôvodnene zistiť a príjemca sám konal v dobrej
viere alebo

b)

lehota, ktorá uplynula medzi dňom oznámenia konečného
rozhodnutia o poskytnutí náhrady príjemcovi a dňom prvé
ho informovania príjemcu príslušným vnútroštátnym orgá
nom alebo orgánom Spoločenstva o neoprávnenej povahe
príslušnej platby, je dlhšia ako štyri roky. Toto ustanovenie sa
uplatní len vtedy, ak príjemca konal v dobrej viere.

Konanie akejkoľvek tretej osoby týkajúce sa priamo alebo nepria
mo formalít na vyplatenie náhrady, vrátane konania medzinárod
ných kontrolných a dozorných agentúr, sa pripisuje príjemcovi.
Ustanovenia tohto odseku sa neuplatnia na zálohy na náhrady.
V prípade nevrátenia čiastok, ktoré vyplýva z uplatnenia tohto od
seku, sa administratívne sankcie podľa písm. a) článku 48 ods. 1
neuplatnia.
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HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50
Členské štáty oznámia Komisii:
— bezodkladne prípady, na ktoré sa uplatňuje článok 27 ods. 1;
Komisia ich oznámi ostatným členským štátom,
— za každý 12-číslicový kód z množstiev vyvážaných výrob
kov, na ktoré sa nevzťahujú vývozné licencie s vopred stano
venou náhradou pre prípady uvedené v prvej zarážke
druhého pododseku článku 4 ods. 1, článku 6 a článku 42.
Kódy sú zoskupené po sektoroch. Členské štáty prijmú po
žadované opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby takéto údaje

17.7.2009

boli oznámené najneskôr druhý mesiac po mesiaci prijatia
vyhlásenia o vývoze.
Článok 51
Nariadenie (ES) č. 800/1999 sa zrušuje.
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto na
riadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XX.
Článok 52
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 7. júla 2009
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie
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PRÍLOHA I
Výrobky a miesta určenia vylúčené zo vzdialenej zóny náhrad

SEKTOR VÝROBKU – VYLÚČENÉ MIESTA URČENIA
Cukor (*)
Cukor alebo výrobky z cukru spadajúce pod kódy KN 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90,
1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 71, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 59 – Maroko, Alžír
sko, Turecko, Sýria, Libanon.
Obilniny (*)
KN 1001 – Rusko, Moldavsko, Ukrajina, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Ma
cedónsko, Turecko, Sýria, Libanon, Izrael, Egypt, Líbya, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Ceuta, Melilla.
KN 1003 – všetky miesta určenia.
KN 1004 – Island, Rusko.
Ryža (*)
KN 1006 – všetky miesta určenia.
Mlieko a mliečne výrobky (*)
Všetky výrobky – Maroko, Alžírsko.
Mlieko a mliečne výrobky spadajúce pod kódy KN 0401 30; 0402 21; 0402 29; 0402 91; 0402 99; 0403 90; 0404 90;
0405 10; 0405 20; 0405 90 – Kanada, Mexiko, Turecko, Sýria, Libanon,
0406 – Sýria, Libanon, Mexiko.
Hovädzie a teľacie mäso
Všetky výrobky – všetky miesta určenia.
Hydina
Hydinové mäso – všetky miesta určenia.
Jednodňové kurčatá spadajúce pod kód KN 0105 11 – Spojené štáty, Kanada, Mexiko.
Vajcia (*)
Vajcia v škrupinách spadajúce pod kód ERN 0407 00 30 9000 – Japonsko, Rusko, Čína, Taiwan.
Násadové vajcia spadajúce pod kód ERN 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 – Spojené štáty, Kanada, Mexiko.

(*) Iný tovar ako tovar nezahrnutý v prílohe I, obsahujúci menej ako 90 % hmotnosti príslušného výrobku.
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PRÍLOHA II
Údaje uvedené v článku 5 ods. 8
— v bulharčine:

Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 612/2009

— v španielčine:

Control de conformidad — Reglamento (CE) no 612/2009

— v češtine:

Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009

— v dánčine:

Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemčine:

Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— v estónčine:

Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009

— v gréčtine:

Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— v angličtine:

Conformity check Regulation (EC) No 612/2009

— vo francúzštine:

Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009

— v taliančine:

Controllo di conformità regolamento (CE) n. 612/2009

— v lotyštine:

Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude

— v litovčine:

Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— v maďarčine:

Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet

— v maltčine:

Verifika ta’ conformità r-Regolament (KE) Nru 612/2009

— v holandčine:

Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poľštine:

Kontrola zgodności — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— v portugalčine:

Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 612/2009

— v rumunčine:

Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— v slovenčine:

Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009

— v slovinčine:

Preverjanje skladnosti – Uredba (ES) št. 612/2009

— vo fínčine:

Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 612/2009

— vo švédčine:

Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009
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PRÍLOHA III
Poznámky podľa článku 8
— v bulharčine:

Регламент (ЕО) № 612/2009

— v španielčine:

Reglamento (CE) no 612/2009

— v češtine:

Nařízení (ES) č. 612/2009

— v dánčine:

Forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemčine:

Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— v estónčine:

Määrus (EÜ) nr 612/2009

— v gréčtine:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— v angličtine:

Regulation (EC) No 612/2009

— vo francúzštine:

Règlement (CE) no 612/2009

— v taliančine:

Regolamento (CE) n. 612/2009

— v lotyštine:

Regula (EK) Nr. 612/2009

— v litovčine:

Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— v maďarčine:

612/2009/EK rendelet

— v maltčine:

Regolament (KE) Nru 612/2009

— v holandčine:

Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poľštine:

Rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— v portugalčine:

Regulamento (CE) n.o 612/2009

— v rumunčine:

Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— v slovenčine:

Nariadenie (ES) č. 612/2009

— v slovinčine:

Uredba (ES) št. 612/2009

— vo fínčine:

Asetus (EY) N:o 612/2009

— vo švédčine:

Förordning (EG) nr 612/2009
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PRÍLOHA IV
Údaje uvedené v článku 9
— v bulharčine:

Сума на възстановяване под 1 000 EUR

— v španielčine:

Restitución inferior a 1 000 EUR

— v češtine:

Částka náhrady nižší než 1 000 EUR

— v dánčine:

Restitutioner mindre end 1 000 EUR

— v nemčine:

Erstattung weniger als 1 000 EUR

— v estónčine:

Eksporditoetus alla 1 000 euro

— v gréčtine:

Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR

— v angličtine:

Refunds less than EUR 1 000

— vo francúzštine:

Restitution inférieure à 1 000 EUR

— v taliančine:

Restituzione inferiore a 1 000 EUR

— v lotyštine:

Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

— v litovčine:

Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR

— v maďarčine:

1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés

— v maltčine:

Rifużjonijiet ta’ anqas minn EUR 1 000

— v holandčine:

Restitutie minder dan 1 000 EUR

— v poľštine:

Refundacja poniżej 1 000 EUR

— v portugalčine:

Restituição inferior a 1 000 EUR

— v rumunčine:

Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR

— v slovenčine:

Náhrady nižšie ako 1 000 EUR

— v slovinčine:

Nadomestila manj kot 1 000 EUR

— vo fínčine:

Alle 1 000 euron tuet

— vo švédčine:

Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro
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PRÍLOHA V
Označenia uvedené v druhom pododseku článku 10 ods. 1 písm. c)
— v bulharčine:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на
Общността

— v španielčine:

Documento transporte con destino fuera de la CE presentado

— v češtine:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

— v dánčine:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

— v nemčine:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

— v estónčine:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

— v gréčtine:

Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

— v angličtine:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has
been presented

— vo francúzštine:

Document de transport avec destination hors CE présenté

— v taliančine:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

— v lotyštine:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

— v litovčine:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

— v maďarčine:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

— v maltčine:

Dokument tat-trasport b’destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

— v holandčine:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

— v poľštine:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

— v portugalčine:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

— v rumunčine:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii –
prezentat

— v slovenčine:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

— v slovinčine:

Predložena je bila prevozna listina z navedbo destinacije izven carinskega območja Skupnosti

— vo fínčine:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

— vo švédčine:

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
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PRÍLOHA VI
Označenia uvedené v prvom pododseku článku 11 ods. 4
— v bulharčine:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен
транзит с железопътен транспорт или големи контейнери:
—

—
— v španielčine:

—

—

—

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно
предприятие:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la em
presa de transportes de que se trate:

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for jernbaneforvaltningens eller det pågældende transportfirmas accept af forsendelsen:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen
Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:
—

—
— v estónčine:

—

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fæl
lesskabsforsendelse med jernbane eller store containere:
—

— v nemčine:

вид:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro pře
pravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:
—

— v dánčine:

—

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplifica
do por ferrocarril o en grandes contenedores:
—

— v češtine:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende
Beförderungsunternehmen:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raud
teed mööda või suurtes konteinerite
—

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:
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— v gréčtine:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής
διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:
—

—

— v angličtine:

—

—

—

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων ή την εμπλεκόμενη εταιρεία
μεταφοράς:

Transport document:
—

type:

—

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concer
ned:

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise
de transports concernée:

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell’impresa di trasporto interes
sata:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārve
šanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:
—

—

— v litovčine:

—

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per
ferrovia o grandi contenitori:
—

— v lotyštine:

τύπος:

Sortie, territoire douanier de la Communauté sous le régime, transit communautaire simplifié par
chemin de fer ou par grands conteneurs:
—

— v taliančine:

—

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit proce
dure for carriage by rail or large containers:
—

— vo francúzštine:

Έγγραφο μεταφοράς:

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta
uzņēmums:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabe
nimui geležinkeliu arba didelėse talpose:
—

—

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:
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— v maďarčine:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton
vagy konténerben történő szállítással:
—

—

— v maltčine:

—

—

—

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése
által:

Dokument ta’ trasport:
—

ġeneru:

—

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija:

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken
vervoeronderneming:

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo
przewozowe:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplifi
cado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
—

—

— v rumunčine:

—

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnoto
wego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:
—

— v portugalčine:

típus:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd commu
nautair douanevervoer per spoor of in grote containers:
—

— v poľštine:

—

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità bil-ferrovija permezz ta’ trasport imħallat bit-triq u bilferrovija:
—

— v holandčine:

Szállítási okmány:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela em
presa de transporte interessada:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pen
tru transportul pe calea ferată sau în containere mari:
—

—

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport
în cauză:
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— v slovenčine:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva
na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:
—

—
— v slovinčine:

—

typ:

—

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoloč
nosti:

Prevozna listina:
—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa
konteissa:
—

—
— vo švédčine:

—

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevo
zom:
—

— vo fínčine:

Prepravný doklad:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnväg
stransporter eller transporter i stora containrar:
—

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:
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PRÍLOHA VII

Označenia uvedené v prvom pododseku článku 11 ods. 5

— v bulharčine:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и
автомобилен транспорт:
—

—
— v španielčine:

—

—

—

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinier
ten Straßen- und Schienenverkehr:
—

—
— v estónčine:

—

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:
—

— v nemčine:

вид:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici
a silnici:
—

— v dánčine:

—

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por
ferrocarril-carretera:
—

— v češtine:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühend
veo korras
—

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

17.7.2009

17.7.2009
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— v gréčtine:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά
σιδηροδρομικώς-οδικώς:
—

—
— v angličtine:

—

—

—

—

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων:

Transport document:
—

type:

—

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell’amministrazione delle ferrovie:

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (auto
mobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:
—

—
— v maďarčine:

αριθμός:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā trans
porta režīmā:
—

— v litovčine:

—

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell’ambito di un trasporto combinato
strada-ferrovia:
—

— v lotyštine:

είδος:

Sortie, territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
—

— v taliančine:

—

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and
by rail:
—

— vo francúzštine:

Έγγραφο μεταφοράς:

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):
—

—

Szállítási okmány:
—

típus:

—

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
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— v maltčine:

‘Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bilferrovija jew b’kontejners kbar:
—

—

— v holandčine:

—

—

—

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tattrasporti konċernata’:

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de
transporte interessada:

Ieșie de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier și feroviar:
—

—

— v slovenčine:

—

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho -deferro, em transporte combinado
rodo-ferroviário:
—

— v rumunčine:

ġeneru:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu
drogowo-kolejowego:
—

— v portugalčine:

—

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
—

— v poľštine:

Dokument ta’ trasport:

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cest
nou dopravou:
—

—

Prepravný doklad:
—

typ:

—

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:
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— v slovinčine:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevo
zom:
—

—
— vo fínčine:

—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
—

—
— vo švédčine:

Prevozna listina:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstrans
port:
—

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:
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PRÍLOHA VIII
Požiadavky na schválenie a kontrolu AKD členskými štátmi

KAPITOLA I

POŽIADAVKY NA SCHVÁLENIE
a)

AKD musí byť subjekt s právnou subjektivitou a musí byť zapísaná v obchodnom registri príslušného členského štátu.

b)

V stanovách AKD musí byť uvedené, že jeden z jej deklarovaných cieľov je kontrola poľnohospodárskych výrobkov
a dozor nad nimi na medzinárodnej úrovni.

c)

AKD musí mať medzinárodnú pôsobnosť, aby mohla vykonávať osvedčovanie na celosvetovom základe buď prostred
níctvom umiestnenia pobočiek v niekoľkých tretích krajinách a/alebo priamou účasťou na operáciách vykládky pro
stredníctvom jej vlastných platených inšpektorov z najbližšieho regionálneho úradu alebo z národného úradu
v Spoločenstve, alebo prostredníctvom miestnych zástupcov, ktorí podliehajú náležitému dozoru AKD.
Viac než polovica kapitálu pobočiek uvedených v prvom pododseku musí byť vo vlastníctve AKD. Ak však vnútro
štátne právo v príslušnej krajine obmedzuje zahraničné vlastníctvo kapitálu na 50 % alebo menej, účinná kontrola po
bočky bude dostatočná na účely prvého pododseku. Táto kontrola bude preukázaná vhodnými prostriedkami, ako sú
najmä existencia manažérskej zmluvy, zloženie jej správnej rady a vyššieho vedenia, alebo podobnými opatreniami.

d)

AKD musí mať preukázané skúsenosti v rámci kontroly a dozoru v oblasti poľnohospodárskych a potravinových vý
robkov. Tieto skúsenosti budú potvrdené predložením dôkazov týkajúcich sa kontrol vykonaných za predchádzajúce
tri roky alebo prebiehajúcich v súčasnosti. Tieto referencie musia zahŕňať informácie o druhu vykonaných kontrol (cha
rakter, množstvo výrobkov, miesto kontroly atď.) a názvy a adresy orgánov alebo subjektov, ktoré môžu o žiadateľovi
poskytnúť informácie.

e)

AKD musí spĺňať podmienky stanovené v štandardnej norme EN 45011, body 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 písm. a) až p),
4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 písm. b) až f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.

f)

Finančná situácia AKD (kapitál, obrat atď.) musí byť solídna. Predložia sa dôkazy o finančnej spoľahlivosti, ako aj jej
ročná účtovná závierka za posledné tri roky, obsahujúca bilančnú súvahu, účet hospodárskeho výsledku a v prípade,
že si to vyžaduje vnútroštátne právo, správu o audite a správu o hospodárení.

g)

Administratívna organizácia AKD musí obsahovať „jednotku vnútornej revízie“, ktorá bude zodpovedná za pomoc vnú
troštátnym orgánom pri činnostiach kontroly a inšpekcie, ktoré budú vykonávať v schválených AKD.

KAPITOLA II

1.

Záväzky AKD týkajúce sa činnosti
Schválené AKD musia pri vydávaní osvedčení o príchode vždy uplatňovať svoju zodpovednosť a odbornú spôsobilosť.
Schválené AKD musia v priebehu svojich činností zodpovedať nasledujúcim kritériám:
a)

musia vykonať všetky možné kontroly na účely stanovenia totožnosti a hmotnosti výrobkov, ktorých sa osved
čenia týkajú;

b)

vedenie AKD musí náležite dohliadať na kontroly vykonané pracovníkmi spoločnosti v tretích krajinách určenia;

c)

AKD si musí viesť kartotéku ku každému vydanému osvedčeniu, v ktorej budú zaznamenané dôkazy o vykonanej
inšpekčnej činnosti na podporu záverov uvedených v osvedčení (vykonané množstvové kontroly a dokumen
tárne kontroly atď.). Kartotéky o osvedčeniach sa musia uchovávať 5 rokov;
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schválené AKD preverujú vykonávanie vykládky prostredníctvom svojho vlastného primerane kvalifikovaného stá
leho personálu alebo prostredníctvom miestnych zástupcov, činných alebo sídliacich v krajine určenia, alebo vy
slaním svojho vlastného personálu z regionálnych úradov alebo národného úradu v Spoločenstve. Nad
intervenciami miestnych zástupcov musia riadne dohliadať primerane kvalifikovaní stáli zamestnanci AKD.

Kontrola činnosti AKD

2.1. Členské štáty zodpovedajú za kontrolu spoľahlivosti a primeranosti osvedčujúcich činností vykonávaných AKD.
Pred trojročným obnoviteľným obdobím vykonajú národné úrady kontrolnú návštevu sídla AKD.
Vždy keď sú odôvodnené pochybnosti, čo sa týka kvality a správnosti osvedčení vypracovaných konkrétnou AKD, prí
slušný úrad vykoná kontrolu sídla spoločnosti priamo na mieste na účely overenia správneho uplatňovania pravidiel
obsiahnutých v tejto prílohe.
Členské štáty budú pri kontrole AKD venovať zvláštnu pozornosť pracovným metódam a operačným postupom AKD
pri vykonávaní jej funkcií, ako aj náhodnej prehliadke kartoték týkajúcich sa osvedčení predložených platobnej agen
túre v rámci postupu vyplácania náhrad.
Členské štáty môžu poveriť externých a nezávislých audítorov na vykonanie kontroly AKD v rámci postupu stanove
ného v tejto prílohe.
Členské štáty môžu prijať ľubovoľné ďalšie opatrenia, ktoré považujú za potrebné pre náležitú kontrolu AKD.
2.2. Úrady členských štátov musia venovať zvláštnu pozornosť pri kontrole žiadostí o vývoznú náhradu, podporených
osvedčeniami AKD, nasledujúcim aspektom osvedčovania:
a)

musia požadovať, aby vykonaná činnosť bola opísaná v osvedčení, a presvedčiť sa, že činnosť, tak ako je opísaná,
je dostatočná na podporu záverov vyvodených v osvedčení;

b)

musia prešetriť všetky nezrovnalosti predloženého osvedčenia;

c)

musia požadovať, aby sa jednotlivé osvedčenia vydali v primeranej časovej lehote.
KAPITOLA III

1.

Osvedčenia vydané schválenou AKD obsahujú nielen vhodné informácie potrebné na identifikáciu príslušného tovaru
a zásielky, ako aj podrobnosti o dopravnom prostriedku, dátumoch príchodu a vykládky, avšak taktiež opis kontrol
a metód použitých na overenie totožnosti a hmotnosti osvedčovaných výrobkov.
Kontroly a previerky vykonané AKD sa musia uskutočniť v čase vykládky, ktorá sa môže konať počas uskutočňovania
colných formalít pre dovoz alebo potom. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch sa však môžu kontroly
a previerky pre vydanie osvedčenia uskutočniť do šiestich mesiacov po dátume, keď bol tovar vyložený, a v osvedčení
musia byť opísané kroky podniknuté na overenie skutočností.

2.

V prípade osvedčení o vykládke a dovoze [článok 17 ods. 1 písm. b)] zahŕňa osvedčenie taktiež overenie toho, že tovar
bol colne odbavený na colnici na účely konečného dovozu. Táto kontrola musí zistiť jasnú väzbu medzi príslušným
colným dovozným dokladom alebo postupom colného odbavenia a príslušnou operáciou.

3.

Schválené AKD sú nezávislé od strán zainteresovaných na skúmanej transakcii. Žiadna AKD vykonávajúca kontroly
konkrétnej transakcie ani žiadna dcérska spoločnosť patriaca do tej istej skupiny sa nesmie zúčastniť na operácii ako
vývozca, colný agent, dopravca, príjemca tovaru, majiteľ skladu alebo v ľubovoľnej inej funkcii, ktorá pravdepodobne
vyvolá konflikt záujmov.
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PRÍLOHA IX
Osvedčenie o vykládke a dovoze podľa článku 17 ods. 1 písm. b)
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PRÍLOHA X
Požiadavky, ktoré majú dodržiavať úradné agentúry členských štátov založené
v tretích krajinách pri uplatňovaní článku 17 ods. 2 písm. b)
1. Úradná agentúra rozhodne o vydaní osvedčenia o vykládke na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich dokladov:
—

colných dovozných dokladov vrátane počítačových výpisov, ak sú ako také schválené,

—

dokladov vnútroštátnych prístavov a ďalších dokladov vydaných úradným subjektom,

—

deklarácie kapitána alebo dopravnej spoločnosti,

—

iných foriem potvrdeniek poskytovaných dovozcom.

2. Úradná agentúra vystaví osvedčenia o vykládke v súlade s nasledujúcim znením:
Týmto potvrdzujeme, že … (opis tovaru, množstvo a baliace údaje) boli vyložené … (miesto vyloženia/názov mesta)
dňa … (dátum vyloženia).
Okrem toho potvrdzujeme, že výrobok opustil miesto vykládky alebo aspoň že podľa nášho vedomia nebol výrobok
následne naložený na účely opätovného vývozu.
Toto osvedčenie sa vydáva na základe nasledujúcich dokladov:
(zoznam predložených dokladov, ktoré sú základom pre agentúru vydávajúcu osvedčenie).
Dátum a miesto podpisu, podpis a pečiatka úradnej agentúry.
3. Úradná agentúra vydávajúca osvedčenie o vykládke vedie register a kartotéky ku všetkým vydaným osvedčeniam, v kto
rých zaznamenáva, na základe akých doložených dôkazov sa osvedčenia vydali.
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PRÍLOHA XI
Osvedčenie o vykládke podľa článku 17 ods. 2 písm. c)
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PRÍLOHA XII
Zoznam tretích krajín uvedených v článku 17 ods. 2 písm. d), ktoré vyžadujú, aby
boli výrobky dovezené skôr, ako sa uskutoční prevod finančných prostriedkov

Alžírsko
Burundi
Rovníková Guinea
Keňa
Lesotho
Malawi
Svätá Lucia
Senegal
Tanzánia
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PRÍLOHA XIII
Zoznam ústredných orgánov v členských štátoch uvedených v článku 22
Členský štát

Ústredný orgán

Bulharsko

Министерство на земеделието и храните

Belgicko

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Dánsko

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv

Nemecko

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Estónsko

Põllumajandusministeerium

Írsko

Department of Agriculture and Food

Grécko

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (OΠЕКЕΠЕ)

Španielsko

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA)

Francúzsko

Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveil
lance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Taliansko

Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)

Cyprus

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)

Litva

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Lotyšsko

Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)

Luxembursko

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

Maďarsko

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

Holandsko

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Rakúsko

Bundesministerium für Finanzen

Poľsko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portugalsko

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Rumunsko

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Slovinsko

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Fínsko

Maaseutuvirasto (MAVI)

Švédsko

Statens Jordbruksverk (SJV)

Spojené kráľovstvo

Rural Payments Agency (RPA)
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PRÍLOHA XIV
Zoznam tretích krajín a území uvedených v článku 24 ods. 1 písm. a) bodoch i)
a ii)
Albánsko
Lichtenštajnsko
Andorra
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Arménia
Maroko
Azerbajdžan
Moldavsko
Čierna Hora
Bielorusko
Nórsko
Bosna a Hercegovina
Rusko
Ceuta a Melilla
Srbsko
Chorvátsko
Švajčiarsko
Gruzínsko
Turecko
Gibraltár
Ukrajina
Helgoland
Island
Vatikán
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PRÍLOHA XV
Zoznam výrobkov, na ktoré sa uplatňuje článok 27 ods. 4 písm. d)
I.

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (obilie)

II.

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (ryža)

III. Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (cukor a izoglukóza)
IV.
Číselné znaky KN

Hovädzie/teľacie

0102

Živé hovädzie zvieratá

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

0206 10 95

Hrubá bránica a tenká bránica, čerstvá alebo chladená

0206 29 91

Hrubá bránica a tenká bránica, mrazená

V.
Číselné znaky KN

Mlieko a mliečne výrobky

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sla
didlá

0403 90 11 až 0403 90 39

Práškové podmaslie

0404 90 21 až 0404 90 89

Ostatné výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka

0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka

0406 20

Strúhané syry alebo práškové syry

0406 30

Tavené syry

0406 90 13 až 0406 90 27


 Ostatné druhy syrov


0406 90 61 až 0406 90 81
0406 90 86 až 0406 90 88
VI.
Číselné znaky KN

2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

Víno
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VII.

Číselné znaky KN

Poľnohospodárske výrobky vyvezené vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha II
zmluvy

1901 90 91

– – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo
škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy
(vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu,
okrem potravinových prípravkov v prášku z tovarových položiek 0401 až
0404

2101 12 92

– – – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy

2101 20 92

– – – Prípravky na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo
z maté

3505 10 10 až 3505 10 90

Dextríny a ostatné modifikované škroby

3809 10 10 až 3809 10 90

Prípravky na úpravu povrchov, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia
alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky na podklade škrobových látok
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PRÍLOHA XVI
Označenia uvedené v druhom pododseku článku 38 ods. 2
— v bulharčine:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите — член 37 от
Регламент (ЕО) № 612/2009

— v španielčine:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 37
del Reglamento (CE) no 612/2009

— v češtine:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 37
nařízení (ES) č. 612/2009

— v dánčine:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af arti
kel 37 i forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemčine:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 37 der Verord
nung (EG) Nr. 612/2009

— v estónčine:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 37

— v gréčtine:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 37
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— v angličtine:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 37 of Regulation
(EC) No 612/2009

— vo francúzštine:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’ar
ticle 37, règlement (CE) no 612/2009

— v taliančine:

Deposito con consegna obbligatoria per l’approvvigionamento — applicazione dell’arti
colo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009

— v lotyštine:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 612/2009
37. pants

— v litovčine:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 612/2009
37 straipsnio nuostatas

— v maďarčine:

Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés –
612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint

— v maltčine:

Impoġġi fil-maħżen b’konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta’ l-Artiko
lu 37 tar-Regolament Nru 612/2009/KE

— v holandčine:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of
luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poľštine:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą — zastosowanie art. 37 roz
porządzenia (WE) nr 612/2009

— v portugalčine:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do
artigo 37.o do Regulamento (CE) n. o 612/2009

— v rumunčine:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 37
din Regulamentul (CE) nr. 612/2009,

— v slovenčine:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie člán
ku 37 nariadenia (ES) č. 612/2009

— v slovinčine:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 37 Uredbe (ES) št.
612/2009

— vo fínčine:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen
(EY) N:o 612/2009 37 artiklan soveltaminen

— vo švédčine:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning
(EG) nr 612/2009
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PRÍLOHA XVII
Označenia uvedené v článku 41 ods. 5:
— v bulharčine:

Доставки на бордови провизии за платформи — Регламент (ЕО) № 612/2009

— v španielčine:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 612/2009

— v češtine:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 612/2009

— v dánčine:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemčine:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— v estónčine:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määrus (EÜ) nr 612/2009

— v gréčtine:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— v angličtine:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 612/2009

— vo francúzštine:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — règlement (CE) no 612/2009

— v taliančine:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 612/2009

— v lotyštine:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula
(EK) Nr. 612/2009

— v litovčine:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— v maďarčine:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet

— v maltčine:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi — Regolament (KE) Nru 612/2009

— v holandčine:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poľštine:

Dostawa zaopatrzenia dla platform — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— v portugalčine:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 612/2009

— v rumunčine:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE)
nr. 612/2009

— v slovenčine:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 612/2009

— v slovinčine:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 612/2009

— vo fínčine:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 612/2009

— vo švédčine:

Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009
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PRÍLOHA XVIII
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PRÍLOHA XIX
Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2000 (Ú. v. ES L 179, 18.7.2000, s. 6).
Nariadenie Komisie (ES) č. 90/2001 (Ú. v. ES L 14, 18.1.2001, s. 22).
Nariadenie Komisie (ES) č. 2299/2001 (Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s. 19).

Iba článok 1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2002 (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 12).
Nariadenie Komisie (ES) č. 444/2003 (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 3).

Iba článok 2.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2003 (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 13).
Nariadenie Komisie (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

Iba článok 7.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1847/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 21).

Iba článok 3.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

Iba článok 20.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).

Iba článok 1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2008 (Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 19).

Iba článok 1.

Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2008 (Ú. v. EÚ L 146, 5.6.2008, s. 9).

Iba článok 2.
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PRÍLOHA XX
Tabuľka zhody
Nariadenie (ES) č. 800/1999

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 odsek 1 písmená a) až j)

článok 2 odsek 1 písmená a) až j)

článok 2 odsek 1 písmená l) až q)

článok 2 odsek 1 písmená k) až p)

—

článok 2 odsek 1 písmeno q)

článok 2 odseky 2 a 3

článok 2 odseky 2 a 3

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5 odseky 1 až 6

článok 5 odseky 1 až 6

článok 5 odsek 7 prvý pododsek

článok 5 odsek 7 prvý pododsek

článok 5 odsek 7 druhý pododsek úvodná veta

článok 5 odsek 7 druhý pododsek úvodná veta

článok 5 odsek 7 druhý pododsek prvá zarážka

článok 5 odsek 7 druhý pododsek písmeno a)

článok 5 odsek 7 druhý pododsek druhá zarážka

článok 5 odsek 7 druhý pododsek písmeno b)

článok 5 odsek 7 tretí, štvrtý a piaty pododsek

článok 5 odsek 7 tretí, štvrtý a piaty pododsek

článok 5 odsek 8

článok 5 odsek 8

články 6, 7 a 8

články 6, 7 a 8

článok 8a

článok 9

článok 9, odsek 1 úvodná veta

článok 10 odsek 1 úvodná veta

článok 9 odsek 1, bod a)

—

—

článok 10 odsek 1 písmeno a)

článok 9 odsek 1 písmená b), c) a d)

článok 10 odsek 1 písmená b), c) a d)

článok 9 odsek 2 úvodná veta

článok 10 odsek 2 úvodná veta

článok 9 odsek 2 písmeno a)

—

—

článok 10 odsek 2 písmeno a)

článok 9 odsek 2 písmeno b)

článok 10 odsek 2 písmeno b)

článok 9 odsek 3

článok 10 odsek 3

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14 odsek 1

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 16a

článok 18

článok 16b

článok 19

článok 16c

článok 20

článok 16d

článok 21

článok 16e

článok 22

článok 16f

článok 23

článok 17

článok 24

článok 18
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článok 19

článok 26

článok 20 odseky 1 a 2

článok 27 odseky 1 a 2

článok 20 odsek 3 úvodná veta

článok 27 odsek 3 úvodná veta

článok 20 odsek 3 prvá zarážka

článok 27 odsek 3 písmeno a)

článok 20 odsek 3 druhá zarážka

článok 27 odsek 3 písmeno b)

článok 20 odsek 4

článok 27 odsek 4

článok 21

článok 28

článok 22

článok 29

článok 23

článok 30

článok 24

článok 31

článok 25

článok 32

článok 36

článok 33

článok 37

článok 34

článok 38

článok 35

článok 39

článok 36

článok 40 odsek 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 37 odsek 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 40 odsek 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 37 odsek 1 prvý pododsek písmeno a)

článok 40 odsek 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 37 odsek 1 prvý pododsek písmeno b)

článok 40 odsek 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 37 odsek 1 prvý pododsek písmeno c)

článok 40 odsek 1 druhý pododsek

článok 37 odsek 1 druhý pododsek

článok 40 odseky 2 a 3

článok 37 odseky 2 a 3

článok 41

článok 38

článok 42 odsek 1

článok 39 odsek 1

článok 42 odsek 2 prvý pododsek

článok 39 odsek 2 prvý pododsek

článok 42 odsek 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 39 odsek 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 42 odsek 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 39 odsek 2 druhý pododsek písmeno a)

článok 42 odsek 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 39 odsek 2 druhý pododsek písmeno b)

článok 42 odseky 3 a 4

článok 39 odseky 3 a 4

článok 43

článok 40

článok 44 odseky 1 a 2

článok 41 odseky 1 a 2

článok 44 odsek 3 prvý a druhý pododsek

článok 41 odsek 3 prvý a druhý pododsek

článok 44 odsek 3 tretí pododsek úvodná veta

článok 41 odsek 3 tretí pododsek úvodná veta

článok 44 odsek 3 tretí pododsek prvá zarážka

článok 41 odsek 3 tretí pododsek písmeno a)

článok 44 odsek 3 tretí pododsek druhá zarážka

článok 41 odsek 3 tretí pododsek písmeno b)

článok 44 odsek 3 tretí pododsek tretia zarážka

článok 41 odsek 3 tretí pododsek písmeno c)

článok 44 odseky 4 až 7

článok 41 odseky 4 až 7

článok 45 odseky 1 et 2

článok 42 odseky 1 et 2

článok 45 odsek 3 úvodná veta

článok 42 odsek 4 úvodná veta

článok 45 odsek 3 písmeno a) prvý a druhý pododsek

článok 42 odsek 4 písmeno a) prvý a druhý pododsek

článok 45 odsek 3 písmeno a) tretí pododsek

článok 42 odsek 3

článok 45 odsek 3 písmená b), c) a d)

článok 42 odsek 4 písmená b), c) a d)

článok 45 odseky 4 až 7

článok 42 odseky 5 až 8

článok 46

článok 43

článok 47

článok 44
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článok 45

článok 49

článok 46

článok 50 odseky 1 a 2

článok 47 odseky 1 a 2

článok 50 odsek 3 prvý pododsek úvodná veta prvá
a druhá zarážka

článok 47 odsek 3 prvý pododsek

článok 50 odsek 3 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 47 odsek 3 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 50 odseky 4, 5 a 6

článok 47 odseky 4, 5 a 6

článok 51 odsek 1

článok 48 odsek 1

článok 51 odsek 1a

článok 48 odsek 2

článok 51 odseky 2 až 11

článok 48 odseky 3 až 12
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—

príloha I

—

príloha Ia

príloha V

príloha Ib

príloha VI

príloha Ic

príloha VII

príloha II

príloha XII

príloha IIa

príloha XVI

príloha IIb

príloha XVII

príloha III

príloha XVIII

príloha IV

príloha XIV

príloha V

príloha XV

príloha VI

príloha VIII

príloha VII

príloha IX

príloha VIII

príloha X

príloha IX

príloha XI

príloha X

príloha XIII

príloha XI

príloha I

príloha XII

príloha III

príloha XIII

príloha II

príloha XIV

príloha IV

—

príloha XIX

—

príloha XX

