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(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)


UREDBE




UREDBA KOMISIJE (ES) št. 612/2009
z dne 7. julija 2009
o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode
(prenovitev)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(3)

Izvajanje sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru
urugvajskega kroga zunanjetrgovinskih pogajanj, pri odo
bravanju nadomestil praviloma zahteva izvozno dovoljen
je, ki vključuje vnaprejšnjo določitev nadomestila. Dobave
v Skupnosti za mednarodne organizacije in oborožene sile,
dobave za oskrbo ter izvoz majhnih količin so posebni
primeri in so manjšega gospodarskega pomena. Za
poenostavitev tovrstnih izvoznih poslov in za preprečeva
nje prevelikega upravnega bremena je za gospodarske sub
jekte in pristojne organe v ta namen predviden poseben
sistem, ki ne zahteva izvoznega dovoljenja.

(4)

Skladno s to uredbo bi moral biti dan izvoza tisti dan, ko
carinski organi sprejmejo dokument, s katerim deklarant
pokaže svojo pripravljenost izvršiti izvoz proizvodov, za
katere uveljavlja pravico do izvoznega nadomestila. Na
men takšnega dokumenta je, da predvsem carinske organe
opozori na dejstvo, da se zadevni posel izvaja s pomočjo
sredstev Skupnosti in bi carinski organi opravili ustrezne
preglede. Ob sprejetju dokumenta se proizvode preda pod
carinski nadzor do njihovega dejanskega izvoza. Ta datum
služi kot referenca za določitev količine, vrste in lastnosti
izvoženega proizvoda.

(5)

V primeru pošiljk v razsutem stanju ali v nestandardnih
enotah se dopušča, da se točno neto maso proizvodov
ugotovi šele po nakladanju na prevozno sredstvo. Za take
primere je treba določiti, da se v izvozni deklaraciji lahko
navede začasno maso.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1), in zlasti členov 170 in 192 v povezavi s členom 4 te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999
o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoz
nih nadomestil za kmetijske proizvode (2) je bila večkrat (3)
bistveno spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremem
be, bi bilo zaradi jasnosti treba direktivo prenoviti.

(2)

Splošna pravila, ki jih je določil Svet, določajo, da se
nadomestilo plača ob predložitvi dokazila, da so bili pro
izvodi izvoženi iz Skupnosti. V primeru enotne stopnje
nadomestila za vse tretje države se pravica do nadomestila
pridobi takoj, ko proizvodi zapustijo trg Skupnosti. V pri
meru različne stopnje nadomestila glede na destinacijo
proizvodov je pogoj za pridobitev pravice do nadomestila
uvoz v tretjo državo.

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 102, 17.4.1999, str. 11.
(3) Glej Prilogo XIX.

(4) UL L 336, 23.12.1994, str. 22.
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(6)

V zvezi s konceptom „kraja nalaganja“ številne administra
tivne in komercialne okoliščine vplivajo na zunanjo trgo
vino s kmetijskimi proizvodi; zelo težko je torej določiti
eno pravilo, državam članicam pa bi bilo treba omogočiti,
da se odločijo za najbolj primeren kraj za izvajanje fizič
nih pregledov izvoženih kmetijskih proizvodov, ki so upra
vičeni do izvoznega nadomestila. Zato je posebno
primerno, da se kraj nalaganja določi drugače in sicer glede
na to, ali je blago naloženo v zabojnikih ali nasprotno,
v razsutem stanju, vrečah ali kartonih, in ne naknadno na
loženo v zabojnike. V upravičenih primerih bi se moralo
carinskim organom dovoliti, da sprejmejo predložitev iz
vozne deklaracije za kmetijske proizvode, ki so upravičeni
do nadomestila, v carinskem uradu, ki ni urad, pristojen za
kraj, kjer so proizvodi naloženi.

(7)

Zaradi pravilne uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1276/2008 z dne 17. decembra 2008 o nadzoru s fi
zičnimi pregledi pri izvozu kmetijskih proizvodov, za ka
tere se dobijo izvozna nadomestila ali drugi zneski (1), je
treba zagotoviti, da se preverjanje, če se izvozna deklaraci
ja ujema s kmetijskimi proizvodi, opravi ob nakladanju za
bojnika, tovornjaka, ladje ali drugega podobnega vsebnika.

(8)

Pri pogostem izvozu majhnih količin je treba predvideti
poenostavljen postopek glede določitve ustreznega dneva,
ki se uporablja za določitev stopnje nadomestila.

(9)

Primerno je upoštevati ta operativni dogodek, kakor je op
redeljen z Uredbo (ES) št. 1913/2006 z dne 20. decembra
2006 o podrobnih pravilih za uporabo kmetijskomonetarne ureditve za euro v kmetijskem sektorju in
o spremembi nekaterih uredb (2).

(10)

Za dosledno razlago izraza „izvoz iz Skupnosti“ je treba
določiti, da se proizvod šteje kot izvožen, ko zapusti ca
rinsko območje Skupnosti.

(11)

Lahko se zgodi, da mora izvoznik ali prevoznik v 60-dnev
nem roku po sprejetju izvozne deklaracije in pred odpre
mo s carinskega območja Skupnosti ali pred dosegom
destinacije sprejeti ukrepe za preprečitev kvarjenja proiz
vodov, namenjenih za izvoz. Zamrzovanje je ukrep, ki
omogoča, da proizvodi ostanejo nepoškodovani. V skladu
s to zahtevo mora biti dovoljeno zamrzovanje v tem roku.

(1) UL L 339, 18.12.2008, str. 53.
(2) UL L 365, 21.12.2006, str. 52.
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(12)

Pristojni organi morajo zagotoviti, da so proizvodi, ki se
odpremijo iz Skupnosti ali ki so v tranzitu na določeno de
stinacijo, dejansko tisti, za katere so bile opravljene izvoz
ne carinske formalnosti. Zato je treba za prehod proizvoda
preko ozemlja druge države članice, preden zapusti carin
sko območje Skupnosti ali doseže določeno destinacijo,
uporabljati kontrolni izvod T5 iz Priloge 63 Uredbe Komi
sije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o načinu izva
janja Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o vzpostavitvi
carinskega zakonika Skupnosti (3). Zaradi poenostavitve
upravnega postopka pa se zdi zaželeno, da se za posle po
poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za
prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih v skladu s čle
ni 412 do 442 a Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki določa, da
v primeru, ko se prevoz začne v Skupnosti in se konča zu
naj nje, na obmejnem carinskem uradu ni treba opraviti
nobenih formalnosti, predpiše bolj prožno ureditev, kot je
uporaba kontrolnega izvoda T5.

(13)

V določenih primerih se lahko zahteva nadomestilo za
proizvode, ki so bili izvoženi in so zapustili carinsko
območje Skupnosti, vendar se vrnejo zaradi pretovarjanja
ali tranzita, preden dosežejo končno destinacijo izven tega
območja. Takšne vrnitve pa so možne tudi iz drugih raz
logov, kot je prevoz, oziroma, natančneje, z namenom
špekulacije. V takšnih primerih se ne upošteva 60-dnevni
rok za zapustitev carinskega območja Skupnosti. Zaradi
preprečevanja takšnih primerov je treba jasno opredeliti
pogoje, pod katerimi so vrnitve dovoljene.

(14)

Ureditev, predvidena v tej uredbi, lahko velja samo za pro
izvode v prostem prometu in ki so, če to pride v poštev, po
poreklu iz Skupnosti. V primeru nekaterih sestavljenih
proizvodov se nadomestilo ne določi za sestavljeni
proizvod, ampak na podlagi osnovnih proizvodov, iz ka
terih je sestavljen. V primerih, ko se nadomestilo določi na
podlagi ene ali več sestavin, za odobritev nadomestila ali
ustreznega dela nadomestila zadostuje, da ta sestavina ali
sestavine izpolnjujejo zgornje zahteve oziroma jih ne iz
polnjujejo več, ker so bile vključene v druge proizvode. Za
radi upoštevanja posebnega statusa določenih sestavin je
treba pripraviti seznam proizvodov, za katere se
nadomestila določajo na podlagi ene sestavine.

(3) UL L 253, 11.10.1993, str. 1.
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(15)

Členi 23 do 26 Uredbe Sveta (ES) št. 2913/92 z dne
12. oktobra 1992 o vzpostavitvi carinskega zakonika
Skupnosti (1), opredeljujejo nepreferencialno poreklo
blaga. Pri odobravanju izvoznih nadomestil za proizvode
po poreklu iz Skupnosti se štejejo samo proizvodi, ki so
bili v celoti pridobljeni ali zadosti predelani v Skupnosti.
Zaradi enotne uporabe v vseh državah članicah je primerno
jasno določiti, da določene mešanice proizvodov ne izpol
njujejo pogojev za nadomestilo.

(16)

Stopnjo nadomestila določa tarifno uvrščanje proizvoda.
Tarifno uvrščanje ima lahko, tako za določene mešanice,
asortimente in za sestavljeno blago, za posledico odobritev
višjega nadomestila, kot je ekonomsko upravičeno. Zato je
treba sprejeti posebna pravila za določanje višine
nadomestila za mešanice, asortimente in za sestavljeno
blago.

(17)

V primeru različne stopnje nadomestila glede na destina
cijo proizvoda je treba zagotoviti, da se preveri, če je bil
proizvod dejansko uvožen v tretjo državo ali države, za ka
tere je bilo nadomestilo določeno. Takšen ukrep se lahko
brez težav ublaži, če je izvozno nadomestilo majhno in je
vrsta posla takšna, da daje zadostna zagotovila, da bo
proizvod dosegel predvideno destinacijo. Namen tega
določila je poenostaviti upravno delo pri vlaganju dokazil.

(18)

Predvideti je potrebno, da se proizvodi v okviru sistema
ponovnega uvoza blaga ponovno vnesejo bodisi prek
države članice porekla proizvodov bodisi prek države čla
nice prvotnega izvoza.

(19)

(20)

V primeru, da se na dan, ko je nadomestilo vnaprej dolo
čeno, za vse destinacije uporablja ena sama stopnja
nadomestila, se v določenih primerih uporablja klavzula
o obvezni destinaciji. Take primere je treba obravnavati kot
različico nadomestila, v primerih ko je stopnja nadomestila
na dan izvoza nižja od stopnje nadomestila na dan vna
prejšnje določitve nadomestila, in, kadar je to ustrezno,
prilagojena dnevu dejanske izvršitve izvoza.

V primeru različne stopnje nadomestila je treba glede na
destinacijo izvoženih proizvodov predložiti dokazilo, da je
bil proizvod dejansko uvožen v tretjo državo. Ureditev
uvoznih carinskih formalnosti pomeni predvsem plačilo
uvoznih dajatev, ki jih je treba plačati, da se proizvod lahko
prodaja v tej tretji državi. Zaradi različnih razmer v tretjih
državah uvoznicah je priporočljivo, da se kot dokazilo
sprejme uvozne carinske dokumente, ki zagotavljajo, da so
izvoženi proizvodi prispeli na destinacijo, hkrati pa čim
manj ovira trgovino.

(1) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
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(21)

V pomoč izvoznikom iz Skupnosti pri pridobivanju doka
zil o prispetju na destinacijo je treba določiti, da medna
rodne kontrolne in nadzorne agencije, ki jih odobrijo
države članice, izdajo potrdilo o prispetju za kmetijske
proizvode, izvožene iz Skupnosti, za katere velja
diferencialna stopnja nadomestila. Odobritev teh agencij je
v pristojnosti držav članic, ki v skladu z določenimi smer
nicami odobrijo vsako agencijo posebej. Primerno je vklju
čiti glavne smernice v to uredbo.

(22)

Za izenačitev pogojev za izvoz proizvodov z diferencialno
stopnjo nadomestila glede na destinacijo z drugim
izvozom je treba predvideti, da se del nadomestila, izraču
nan na podlagi najnižje stopnje nadomestila, ki velja na
dan izvoza, plača takoj, ko izvoznik predloži dokazilo, da
je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti.

(23)

Pri diferencialnih nadomestilih, v primeru, da je prišlo do
spremembe destinacije, se plača nadomestilo, ki velja za
dejansko destinacijo, do najvišje ravni zneska, veljavnega
za vnaprej določeno destinacijo. Zaradi preprečevanja zlo
rab, ko bi se sistematično izbiralo destinacije z najvišjo
stopnjo nadomestila, je treba uvesti kazni za spremembo
destinacije, za katere je dejanska stopnja nadomestila nižja
od stopnje za vnaprej določeno destinacijo. Ta nova ure
ditev vpliva na izračun tistega dela nadomestila, ki se pla
ča, ko izvoznik predloži dokazilo, da je proizvod zapustil
carinsko območje Skupnosti.

(24)

Členi 23 do 26 Uredbe (ES) št. 2913/92 opredeljujejo ne
preferencialno poreklo blaga. V določenih primerih je
primerno, da se za oceno, ali so proizvodi dejansko dose
gli predvideno destinacijo, uporabi merilo za zadostno pre
delavo ali obdelavo iz člena 24.

(25)

Določeni izvozni posli lahko povzročijo izkrivljanje trgo
vine. Zaradi preprečevanja takšnih izkrivljanj je kot pogoj
za plačilo nadomestila treba določiti, da ne samo, da mora
proizvod zapustiti carinsko območje Skupnosti, ampak
mora biti tudi uvožen v tretjo državo ali biti zadosti pred
elan ali obdelan. Poleg tega je v določenih primerih lahko
pogoj za plačilo nadomestila tudi, da je bil proizvod
dejansko dan na trg v tretji državi uvoznici ali da je bil za
dosti predelan ali obdelan.

(26)

Šteje se, da se nadomestilo ne plača za proizvode, ki so bili
uničeni ali poškodovani, preden so bili dani na trg v tretji
državi ali pred zadostno predelavo. V takšnih primerih
mora izvoznik imeti možnost predložiti dokazila, da je bil
izvozni posel izveden v takšnih ekonomskih pogojih, ki bi
ob normalnem poteku dogodkov omogočili izvedbo posla.
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(27)

Financiranje Skupnosti izvoznih poslov ni upravičeno, če
izvozni posel ni običajni trgovinski posel, ker nima dejan
skega ekonomskega učinka in se izvede izključno zaradi
pridobitve plačila od Skupnosti.

(28)

Treba je sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči dodelje
vanje sredstev Skupnosti za posle, ki ne izpolnjujejo nobe
nega cilja v sistemu izvoznih nadomestil. Tovrstno
tveganje obstaja pri proizvodih, upravičenih do izvoznih
nadomestil, ki se kasneje ponovno uvozijo v Skupnost, ne
da bi bili zadostno predelani ali obdelani v tretji državi in
za katere se pri ponovnem uvozu namesto običajnih
dajatev plačajo znižane dajatve ali stopnja nič po preferen
cialnem sporazumu ali sklepu Sveta. Zaradi zmanjšanja
omejitev za izvoznike je primerno, da se takšne ukrepe
uporablja za najbolj občutljive proizvode.

(29)

(30)

Predplačilo za izvoz je treba vrniti, če se izkaže, da izvoz
nik nima pravice do izvoznega nadomestila ali da je upra
vičen do manjšega nadomestila. Povračilo mora vključevati
določen dodatni znesek, da se prepreči zlorabe. V prime
rih višje sile dodatnega zneska ne bi bilo treba vračati.

(36)

Iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 z dne 16. oktobra
1992 o skupnih podrobnih pravilih za preverjanje uporabe
in/ali destinacije proizvodov iz intervencij (1), je jasno razvidno, da morajo intervencijski proizvodi prispeti v pred
pisano destinacijo; ker se zato teh proizvodov ne more
nadomestiti z enakovrednimi proizvodi.

(37)

Treba je določiti rok za izvoz teh proizvodov.

(38)

Nadomestila se ne odobri, če je pretekel rok za izvoz ali za
predložitev zahtevanega dokazila za pridobitev plačila
nadomestila; ker je treba sprejeti ukrepe, podobne
ukrepom iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne
22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo
sistema varščin za kmetijske proizvode (2).

(39)

V državah članicah so proizvodi za določene vrste uporabe,
uvoženi iz držav nečlanic, oproščeni uvoznih dajatev.
V primeru velikih količin teh proizvodov za proizvode iz
Skupnosti je treba zagotoviti enake pogoje kot za proizvo
de iz držav nečlanic. Tak položaj nastane predvsem v pri
meru proizvodov, ki se uporabljajo za oskrbo ladij in letal.

(40)

V primeru oskrbe ladij in letal ter dobav oboroženim si
lam je mogoče določiti posebna pravila za določanje viši
ne nadomestila.

(41)

Proizvodi, dobavljeni na krov ladje kot oskrba, se porabijo
na krovu. Proizvodi, ki se porabijo kot taki ali ki se pora
bijo pri pripravi hrane na krovu, izpolnjujejo pogoje za
nadomestilo, ki veljajo za nepredelane proizvode. Zaradi
omejenega prostora na letalih je treba hrano pripraviti,
preden se jo pripelje na letalo. Zaradi uskladitve je treba
sprejeti pravila, da se lahko enako nadomestilo izplača za
kmetijske proizvode, porabljene na krovu letala, kot za
proizvode, ki se uporabijo za pripravo na krovu ladje.

Države članice morajo po eni strani imeti možnost, da
v očitnih primerih, ko ugotovijo, da posel ni v skladu s cilji
sistema izvoznih nadomestil, zavrnejo odobritev
nadomestila ali da lahko izterjajo vračilo nadomestila, in
po drugi strani, da obveznost, da preverjajo sistemtično
celoten uvoz, ni prevelika obremenitev za nacionalne
organe.

Proizvodi morajo biti takšne kakovosti, da se lahko pod
običajnimi pogoji prodajajo v Skupnosti. Primerno pa je,
da se upošteva posebne obveznosti, ki izhajajo iz
standardov, veljavnih v namembnih tretjih državah.

(32)

Določeni proizvodi lahko izgubijo pravico do nadomestila,
če niso več primerne tržne kakovosti.

(34)

(35)

Zaradi zmanjšanja negotovosti izvoznikov je primerno, da
se odpravi zahtevo po povračilu nadomestil, če se proizvod
ponovno uvozi v Skupnost več kot dve leti po izvozu.

(31)

(33)

17.7.2009

Izvozni prelevman se ne uporablja, če je izvozno
nadomestilo določeno vnaprej ali če je določeno z razpi
som, ker mora biti izvoz izvršen pod pogoji, tako določe
nimi vnaprej ali z razpisom. Iz istega razloga je treba
določiti, da se mora v primeru, če za izvoz velja izvozni
prelevman, ki je določen vnaprej ali z razpisom, izvoz iz
vršiti pod tako določenimi pogoji in zato ne more biti
upravičen do izvoznega nadomestila.

Državam članicam je treba dovoliti, da za lažje financiranje
poslov izvoznikom celotno nadomestilo ali del
nadomestila plačajo vnaprej takoj ob sprejetju izvozne ali
plačilne deklaracije proti položitvi varščine za vračilo
predplačila, če bi se kasneje ugotovilo, da nadomestilo ne
bi smelo biti plačano.

(1) UL L 301, 17.10.1992, str. 17.
(2) UL L 205, 3.8.1985, str. 5.
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(42)

Oskrbovanje ladij ali letal je zelo specializiran posel, ki
opravičuje posebno ureditev za predplačilo nadomestil.
Proizvodi in blago, dobavljeno v specializirana oskrboval
na skladišča, morajo biti porabljeni za oskrbo. Glede
pravice do nadomestila se dobave v takšna skladišča ne
morejo šteti za končni izvoz.

(43)

V primeru, ko se uporablja te objekte in se kasneje ugoto
vi, da nadomestilo ne bi smelo biti plačano, bi izvozniki
dejansko imeli neupravičeno korist zaradi brezobrestnega
posojila. Zato je treba sprejeti ukrepe, da se prepreči takš
ne neupravičene koristi.

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

Zaradi ohranitve konkurenčnosti blaga iz Skupnosti, ki se
dobavlja na vrtalne ali druge ploščadi na določenih območ
jih blizu Skupnosti, morajo biti na voljo nadomestila po
stopnji, ki se uporablja za oskrbo v Skupnosti. V nobenem
primeru ni opravičljivo plačilo višje stopnje nadomestila,
kot je najnižja stopnja za dobave v določeno destinacijo,
razen če ni nobenega dvoma, da je blago doseglo to desti
nacijo. Oskrba ploščadi na odmaknjenih morskih področ
jih je nujno tako specializiran posel, da se zadosten nadzor
nad dobavami zdi mogoč. Pod pogojem, da se določi
ustrezne nadzorne ukrepe, se zdi razumno za te dobave
uporabljati isto stopnjo nadomestila kot za oskrbo v Skup
nosti. Za dobave manjšega pomena se lahko predpiše
poenostavljen postopek. Razumno bi bilo, da se glede na
to, da je širina teritorialnega morja držav članic od 3 do 12
milj, kot izvoz upoštevajo tudi dobave na vse ploščadi, ki
so oddaljene več kot tri morske milje.

V primeru, da vojaška oskrbovalna ladja, ki oskrbuje iz pri
stanišča Skupnosti, oskrbi vojaško ladjo v lasti države čla
nice na odprtem morju, je mogoče dobiti potrdilo
pristojnega organa o dobavi. Razumno bi bilo za takšne
dobave uporabljati isto višino nadomestila, kot se
uporablja za oskrbo v pristanišču Skupnosti.

Zaželeno je, da so kmetijski proizvodi, ki se uporabljajo za
oskrbo ladij in letal, upravičeni do enakega nadomestila ne
glede na to, ali pridejo na ladjo ali letalo v Skupnosti ali
izven nje.
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(49)

Po začetku veljavnosti začasnega sporazuma o trgovin
ski in carinski uniji med Skupnostjo in San Marinom (1)
ozemlje te države ni več del carinskega ozemlja Skupnosti.
Iz členov 1, 5 in 7 tega sporazuma izhaja, da so cene kme
tijskih proizvodov v carinski uniji enake in da zato odo
bravanje izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode iz
Skupnosti, ki se pošiljajo v San Marino, ekonomsko ni
upravičeno.

(50)

V primeru, da se zahtevek za povračilo ali odpust dajatev
kasneje zavrne, so ti proizvodi lahko upravičeni do izvoz
nega nadomestila oziroma je zanje treba plačati izvozni
prelevman ali eno od izvoznih taks. Zato je treba določiti
posebna pravila.

(51)

Na splošno se oborožene sile, stalno nameščene v državi
nečlanici, ki ne spadajo pod poveljstvo te države, medna
rodnih organizacij in diplomatskih teles s sedežem v tretji
državi, oskrbujejo brez uvoznih dajatev. Zdi se možno za
oborožene sile pod poveljstvom bodisi države članice ali
mednarodne organizacije, katere članica je najmanj ena
država članica, za mednarodne organizacije, katerih člani
ca je najmanj ena država članica, in za diplomatska telesa
sprejeti posebne ukrepe, ki določajo, da se dokazilo o uvo
zu predloži s posebnim dokumentom.

(52)

Treba je predvideti, da nadomestilo plača država članica, na
katere ozemlju je bila sprejeta izvozna deklaracija.

(53)

Lahko se zgodi, da se zaradi okoliščin, na katere izvozniki
ne morejo vplivati, ne da predložiti kontrolnega izvoda T5,
čeprav je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti ali
dosegel določeno destinacijo. Takšna situacija lahko ovira
trgovino. V takšnih primerih bi bilo potrebno priznati
druge dokumente kot enakovredne.

(54)

V interesu urejene upravne prakse je treba zahtevke za
plačilo nadomestila z vsemi ustreznimi dokumenti zahte
vati v razumnem roku, razen v primerih višje sile in če se
roka ni bilo mogoče držati zaradi upravnih zamud, na ka
tere izvoznik ni mogel vplivati.

(55)

Rok, v katerem se izvrši plačilo izvoznih nadomestil, se
med državami članicami razlikuje. Zaradi preprečevanja iz
krivljanja konkurence je priporočljivo, da se uvede enotni
najdaljši možni rok, v katerem mora plačilna agencija pla
čati ta nadomestila.

Dobave teh proizvodov v tretjih državah so lahko nepo
sredne ali posredne. Treba je vzpostaviti ustrezen način
nadzora za vsako vrsto dobave.

Po določbah člena 161(3) Uredbe (EGS) št. 2913/92 otok
Heligoland ni destinacija, za katero se plača nadomestilo.
Treba je spodbujati porabo kmetijskih proizvodov iz Skup
nosti na otoku Heligoland. V ta namen je treba sprejeti
potrebne določbe.

(1) UL L 359, 9.12.1992, str. 13.
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Izvoz zelo majhnih količin proizvodov ekonomsko ni po
memben in po nepotrebnem obremenjuje pristojne orga
ne. Pristojne službe držav članic morajo imeti možnost, da
zavrnejo plačilo nadomestila za takšen izvoz.
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I
PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

(57)

Pravila Skupnosti predvidevajo odobravanje izvoznih
nadomestil samo na podlagi objektivnih kriterijev, zlasti
količine, vrste in lastnosti izvoženega proizvoda ter njego
ve geografske destinacije. Glede na izkušnje je treba po
ostriti ukrepe za boj proti nepravilnostim in predvsem
proti prevaram, ki bi lahko škodljivo vplivale na proračun
Skupnosti. V ta namen je treba predvideti povračilo preveč
plačanih zneskov in kazni, da bi spodbudili izvoznike
k upoštevanju pravil Skupnosti.

Člen 1
Brez poseganja v odstopanja, predvidena v predpisih Skupnosti za
določene proizvode, določa ta uredba skupna podrobna pravila za
uporabo sistema izvoznih nadomestil, v nadaljevanju
„nadomestila“:
(a) za proizvode sektorjev, navedenih v členu 162(1) Uredbe (ES)
št. 1234/2007;

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema izvoznih
nadomestil je treba izvajati kazni ne glede na subjektivno
krivdo. Kljub temu je primerno, da se kazni v določenih
primerih ne uporabi, zlasti v primeru očitne napake, ki jo
prizna pristojni organ, in da se uporabi strožje kazni v pri
meru naklepa. Ti ukrepi so potrebni in morajo biti
sorazmerni, dovolj odvračilni in se morajo enotno
uporabljati v vseh državah članicah.

Zaradi zagotavljanja enake obravnave izvoznikov v drža
vah članicah glede izvoznih nadomestil je treba izrecno
določiti, da upravičenec vsak preveč plačan znesek povrne
skupaj z obrestmi, in določiti postopek za plačilo. Zaradi
boljše zaščite finančnih interesov Skupnosti je treba
določiti, da se pri prenosu pravice do nadomestila ta
obveznost prenese na prevzemnika. Izterjane zneske in ob
resti ter izterjane kazni je treba knjižiti v dobro Evropske
ga kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v skladu z načeli,
določenimi v členu 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005
z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske
politike (1).

Zaradi zagotavljanja, da se pri povračilu preveč plačanih
zneskov v celotni Skupnosti enotno uporablja načelo
legitimnega pričakovanja, je treba določiti pogoje, pod ka
terimi se lahko sklicuje na to načelo, brez poseganja v ob
ravnavanje nepravilnih izdatkov, kot je opredeljeno zlasti
v členih 9 in 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Izvoznik mora biti odgovoren zlasti za dejanja morebitnih
tretjih oseb, ki bi lahko omogočile nepravilno pridobitev
potrebnih dokumentov za plačilo nadomestila.

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov
–

(1) UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(b) v skladu s členom 63 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 (2).

Člen 2
1.

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „proizvodi“ pomenijo proizvode iz člena 1 in blago,
— „osnovni proizvodi“ pomenijo proizvode, namenjene za
izvoz po predelavi v predelane proizvode oziroma v bla
go; blago, ki nastane s predelavo, se tudi šteje za osnovne
proizvode,
— „predelani proizvodi“ so proizvodi, ki se dobijo pri pre
delavi osnovnih proizvodov in za katere se plačuje
nadomestilo,
— „blago“ pomeni blago iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES)
št. 1043/2005 (3);
(b) „uvozne dajatve“ pomenijo carine, dajatve z enakovrednim
učinkom in druge uvozne dajatve, določene v okviru skupne
kmetijske politike ali v okviru posebnih trgovinskih dogovo
rov za določeno blago, ki nastane s predelavo kmetijskih
proizvodov;
(c) „država članica izvoza“ pomeni državo članico, v kateri se
sprejme izvozna deklaracija;
(d) „vnaprejšnja določitev nadomestila“ pomeni določitev višine
nadomestila na dan vložitve zahtevka za izvozno dovoljenje
ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, katerega stopnja se prila
godi morebitnemu povečanju ali korekcijskemu znesku, ki
velja za nadomestilo;
(2) UL L 179, 14.7.1999, str. 1.
(3) UL L 172, 5.7.2005, str. 24.
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(e) „diferencialno nadomestilo“ pomeni:

— da se za isti proizvod določi več kot eno stopnjo
nadomestila glede na namembno tretjo državo, ali

— da se za isti proizvod določi eno ali več stopenj
nadomestila glede na namembno tretjo državo, pri če
mer se nobena stopnja ne določi za eno ali več tretjih
držav;

(f) „diferencialni del nadomestila“ pomeni del nadomestila, ki se
dobi tako, da se od skupnega zneska nadomestila, ki naj se
uporabi, odšteje nadomestilo, ki je bilo plačano ali naj bi bilo
plačano na podlagi dokazila, da je blago zapustilo carinsko
območje Skupnosti, izračunano v skladu s členom 25;

(g) „izvoz“ pomeni zaključek izvoznih carinskih formalnosti, po
katerih proizvod zapusti carinsko območje Skupnosti;

L 186/7

(o) „oddaljeno območje z nadomestilom“ pomeni vse destinaci
je, za katere se uporablja isti diferencialni del nadomestila, ki
ni enak nič, za določen proizvod, razen za izključene desti
nacije za navedeni proizvod, kot je določeno v Prilogi I;
(p) „država v notranjosti“ pomeni tretjo državo, ki nima svojega
morskega pristanišča in uporablja morsko pristanišče druge
tretje države.
(q) „pretovarjanje“ pomeni premik proizvodov z enega prevo
znega sredstva na drugega z namenom takojšnjega prevoza
v namembno tretjo državo ali namembno ozemlje.
2.
V tej uredbi se nadomestila, določena z javnim razpisom,
štejejo kot nadomestila, določena vnaprej.
3. Če izvozna deklaracija zajema več različnih tarifnih oznak
nomenklature za nadomestila ali tarifnih oznak kombinirane no
menklature, se vknjižbe za posamezno tarifno oznako nomenkla
ture štejejo kot ločene deklaracije.
NASLOV II

(h) „kontrolni izvod T5“ pomeni dokument iz člena 912a do
912g Uredbe (EGS) št. 2454/93;

IZVOZ V TRETJE DRŽAVE

POGLAVJE 1

(i)

(j)

„izvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima pravico
do nadomestila. Če se mora ali lahko uporabi izvozno dovol
jenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, ima imetnik ozi
roma prevzemnik dovoljenja pravico do nadomestila. Glede
na razmerja med gospodarskimi subjekti po zasebnem pra
vu se lahko izvoznik za carinske namene razlikuje od izvoz
nika v smislu te uredbe, razen če posebne določbe iz Uredbe
(ES) št. 1234/2007 ali njenih izvedbenih določb določajo
drugače;

„predplačilo za nadomestilo“ pomeni znesek največ v višini
nadomestila, ki se plača ob sprejetju izvozne deklaracije;

(k) „stopnja nadomestila, določena z javnim razpisom“ pomeni
višino nadomestila, ki jo ponudi izvoznik in je sprejeta na
javnem razpisu;

(l)

„carinsko območje Skupnosti“ pomeni ozemlja iz člena 3
Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(m) „nomenklatura za nadomestila“ pomeni nomenklaturo kme
tijskih proizvodov za izvozna nadomestila v skladu z Ured
bo Komisije (EGS) št. 3846/87 (1);

Pravica do nadomestila
Oddelek 1
Splošne določbe
Člen 3
Brez poseganja v člene 25, 27 in 28 te uredbe in v člen 4(3) Ured
be Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (3) se pravico do nadomestila
pridobi:
— ko blago zapusti carinsko območje Skupnosti, če se za vse
tretje države uporablja enotna stopnja nadomestila,
— pri uvozu blaga v določeno tretjo državo, če se za to tretjo dr
žavo uporablja diferencialno nadomestilo.
Člen 4
1. Pravica do nadomestila se pridobi ob predložitvi izvoznega
dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, razen pri izvo
zu blaga.
Za pridobitev nadomestila se dovoljenje ne zahteva:

(n) „izvozno dovoljenje“ pomeni dokument iz člena 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 376/2008 (2);
(1) UL L 366, 24.12.1987, str. 1.
(2) UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

— če so izvožene količine na izvozno deklaracijo manjše ali
enake količinam, določenim v Prilogi II k Uredbi (ES)
št. 376/2008,
(3) UL L 312, 23.12.1995, str. 1.
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— v primerih, zajetih v člene 6, 33, 37, 41, 42 in člen 43(1),
— za dobave oboroženim silam držav članic, nameščenih v dr
žavah nečlanicah.
2. Ne glede na odstavek 1 velja izvozno dovoljenje z vnaprejš
njo določitvijo nadomestila tudi za izvoz proizvoda, ki sodi pod
neko drugo 12-mestno tarifno oznako proizvoda kot tisto nave
deno v polju 16 dovoljenja, če oba proizvoda sodita:
— v isto kategorijo po drugem odstavku člena 13 (1) Uredbe
(ES) št. 376/2008, ali
— v isto skupino proizvodov, če so bile skupine proizvodov do
ločene v ta namen po postopku iz člena 195 Uredbe (ES)
št. 1234/2007.
V primerih iz prvega pododstavka veljajo še naslednji pogoji:
— če je stopnja nadomestila za dejansko izvoženi proizvod ena
ka ali višja od stopnje, ki velja za proizvod iz polja 16 dovol
jenja, se uporabi slednja stopnja,
— če je stopnja nadomestila za dejansko izvoženi proizvod niž
ja od stopnje, ki velja za proizvod iz polja 16 dovoljenja, se
plača nadomestilo, ki se dobi, če se stopnjo za dejansko iz
voženi proizvod zmanjša, razen v primerih višje sile, za 20 %
razlike med nadomestilom za proizvod iz polja 16 dovoljen
ja in nadomestilom za dejansko izvoženi proizvod.
Če se uporablja druga alinea drugega pododstavka in točka (b) čle
na 25(3), se zmanjšanje nadomestila za dejansko izvoženi
proizvod in za dejansko destinacijo izračuna iz razlike med na
domestilom za proizvod in destinacijo, navedeno na dovoljenju,
in nadomestilom za dejansko izvoženi proizvod in dejansko
destinacijo.
Za namene uporabe tega odstavka se upoštevajo tiste stopnje
nadomestila, ki veljajo na dan vložitve zahtevka za dovoljenje. Po
potrebi se te stopnje prilagodi dnevu sprejetja izvozne deklaracije.
3. Če se odstavek 1 ali 2 in člen 48 uporabljajo za isti izvozni
posel, se znesek, ki se dobi na podlagi odstavka 1 ali 2, zmanjša
za znesek kazni iz člena 48.

Člen 5
1. „Dan izvoza“ je dan, ko carinski organ sprejme izvozno dek
laracijo, v kateri je navedeno, da bo vložen zahtevek za
nadomestilo.
2.

Datum sprejetja izvozne deklaracije določa:

(a) veljavno stopnjo nadomestila, če nadomestilo ni določeno
vnaprej;

(b) morebitne prilagoditve stopnje
nadomestilo določeno vnaprej;
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nadomestila,

če

je

(c) količino, vrsto in lastnosti izvoženega proizvoda.
3.
S sprejetjem izvozne deklaracije je izenačeno vsako drugo
dejanje, ki ima enak pravni učinek.
4.
Dokument, ki se pri izvozu uporablja kot dokazilo o izpol
njevanju pogojev za nadomestilo, mora vsebovati vse potrebne
podatke za izračun nadomestila, in zlasti:
(a) za proizvode:
— opis, lahko tudi poenostavljen, proizvoda v skladu z no
menklaturo za izvozna nadomestila ter tarifno oznako
nomenklature za nadomestila in, če je to potrebno za
izračun nadomestila, sestavo proizvodov oziroma skli
cevanje nanjo,
— neto maso proizvodov ali, odvisno od primera, količi
no, izraženo v enoti mere, ki se uporablja za izračun
nadomestila;
(b) v primeru blaga se uporabljajo določbe Uredbe (ES)
št. 1043/2005.
5.
Ob sprejetju deklaracije ali ob dejanju, predvidenem v od
stavku 3, se proizvode preda pod carinski nadzor v skladu s čle
nom 4(13) in (14) Uredbe (EGS) št. 2913/92, dokler ne zapustijo
carinskega območja Skupnosti.
6.
Z odstopanjem od člena 282(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93
lahko dovoljenje za izpolnitev izvozne deklaracije
v poenostavljeni obliki določa, da poenostavljena deklaracija
vsebuje oceno neto mase proizvodov, ki se izvažajo v razsutem
stanju ali v nestandardnih enotah, če se točno količino lahko
določi šele, ko je nakladanje na prevozno sredstvo zaključeno.
Po zaključku nakladanja je treba vložiti dodatno deklaracijo,
v kateri je navedena točna neto masa. Deklaraciji je treba priložiti
dokumentarno dokazilo o točni naloženi neto masi.
Za količine, ki presegajo 110 % ocenjene neto mase, se
nadomestilo ne odobri. Če dejansko naložena masa znaša manj
kot 90 % ocenjene neto mase, se nadomestilo za dejansko nalo
ženo neto maso zmanjša za 10 % razlike med nadomestilom za
90 % ocenjene neto mase in nadomestilom za dejansko naloženo
maso. Pri izvozu po morju ali plovnih celinskih vodah, če izvoz
nik lahko predloži podpisano dokazilo osebe, pristojne za
prevozno sredstvo, da zaradi omejitev, značilnih za ta tip prevo
za, ali zaradi tega, ker so drugi izvozniki naložili preveč, ni mogel
naložiti vsega svojega blaga, se nadomestilo izplača za dejansko
naloženo neto maso. Ta pododstavek se uporablja, če je izvoznik
uporabljal postopek hišnega carinjenja, predviden v členu 283
Uredbe (EGS) št. 2454/93, pod pogojem, da so carinski organi
odobrili popravek evidenc, kamor so bili vnešeni izvoženi
proizvodi.
Za nestandardne enote se štejejo naslednje: žive živali, celi trupi,
polovice, četrti, prednji deli, stegna, šunke, plečeta, prsi s potre
bušino in ledja.
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7.
Vse osebe, ki izvažajo proizvode, za katere zahtevajo
nadomestilo, morajo:

(a) vložiti izvozno deklaracijo pri pristojnem carinskem uradu
v kraju, v katerem bodo proizvodi naloženi za odpremo za
izvoz;

Carinski urad pred pritrditvijo oznak opravi vizualni pregled
skladnosti proizvodov z izvoznimi deklaracijami. Število vizual
nih pregledov ni manjše od 10 % vseh izvoznih deklaracij, z izje
mo tistih deklaracij za proizvode, ki so bili fizično pregledani ali
izbrani za fizični pregled iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1276/2008.
Carinski urad zabeleži ta pregled v polje D kontrolnega izvoda
T5 ali enakovrednega dokumenta z enim od vpisov iz Priloge II
te uredbe.

Člen 6

(b) najmanj 24 ur pred začetkom nalaganja obvestiti carinski
urad in navesti pričakovano trajanje nalaganja. Pristojni
organi lahko določijo drugačen rok od 24 ur.

Kraj nalaganja za odpremo proizvodov, namenjenih za izvoz, je
lahko:

(a) v primeru proizvodov, ki se izvažajo v zabojnikih, kraj, kjer
so naloženi v zabojnike,

L 186/9

Kot odstopanje od člena 5(2) lahko država članica, kadar izvožene
količine v primeru žit ne presegajo 5 000 kilogramov proizvoda
po posamezni tarifni oznaki nomenklature za nadomestila ali
v primeru drugih proizvodov 500 kilogramov po posamezni ta
rifni oznaki nomenklature za nadomestila ali tarifni oznaki
kombinirane nomenklature in so izvozne pošiljke pogoste, dovo
li, da se za določitev nadomestila, ki naj se uporabi, ali, če je
nadomestilo določeno vnaprej, za morebitne prilagoditve,
uporablja zadnji dan meseca.

Če je nadomestilo določeno vnaprej ali se določi z javnim razpi
som, velja dovoljenje na zadnji dan meseca izvoza.
(b) v primeru proizvodov, ki se izvažajo v razsutem stanju, vre
čah, kartonih, zabojih, steklenicah, itd., in se ne naložijo v za
bojnike, kraj, kjer se naloži prevozno sredstvo, s katerim
bodo zapustili carinsko območje Skupnosti.

Pristojni carinski urad lahko dovoli nalaganje po sprejetju izvoz
ne deklaracije, pred pretekom časovnega roka iz prvega podod
stavka, točke (b).

Izvozniki, ki imajo dovoljenje za uporabo te možnosti, za količi
ne iz prvega odstavka ne uporabljajo običajnega postopka.

Operativni dogodek za menjalni tečaj, ki se uporablja za
nadomestilo, je datum iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1913/2006.

Člen 7
Istovetnost proizvoda se ugotovi z ustreznimi sredstvi pred
časom, določenim za začetek nakladanja. Pristojni carinski urad
mora imeti možnost fizičnega pregleda in ugotavljanja istovetnos
ti blaga za prevoz do urada, kjer blago zapusti carinsko območje
Skupnosti.

Če se iz administrativnih ali drugih utemeljenih razlogov prvi
pododstavek ne more uporabiti, se lahko izvozna deklaracija
predloži samo pri pristojnem carinskem uradu v zadevni državi
članici in, kjer se fizični pregled izvrši v skladu z Uredbo (ES)
št. 1276/2008, je treba prijavljeno blago v celoti raztovoriti. Bla
ga ni treba v celoti raztovoriti, če pristojni organi lahko kljub
temu izvedejo temeljit fizičen pregled.

8.
Carinski urad izvoza označi ali nadzoruje označevanje
blaga, za katerega se zahtevajo izvozna nadomestila. Člen 340a in
odstavki 2, 3 in 4 člena 357 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se smisel
no uporabljajo.

1. Brez poseganja v člena 15 in 27 se nadomestilo izplača ob
predložitvi dokazila, da so proizvodi iz sprejete izvozne deklara
cije v nespremenjenem stanju zapustili carinsko območje Skup
nosti v 60 dneh po sprejetju izvozne deklaracije.

Količine proizvodov, ki se med urejanjem izvoznih carinskih for
malnosti odvzamejo kot vzorci in se ne vrnejo, se upoštevajo kot
da niso bile odvzete iz neto mase proizvodov, od katerih so bile
odvzete.

2. V tej uredbi se dobava oskrbe na krovih vrtalnih ali drugih
ploščadi, kot so opredeljene v točki (a) člena 41(1), upošteva, kot
da je zapustila carinsko območje Skupnosti.

3.
1.

Zamrzovanje ne vpliva na izpolnjevanje pogojev iz odstavka
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Enako velja za prepakiranje, če se zaradi prepakiranja ne spremeni
oznaka proizvoda v nomenklaturi za nadomestila ali oznaka
blaga v kombinirani nomenklaturi. Blago se lahko prepakira šele
potem, ko carinski organi dajo svoje soglasje.
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Člen 10

1.
Za namene odobravanja nadomestil pri izvozu po morju
veljajo naslednja posebna pravila:

Če se blago prepakira, je treba ustrezno dopolniti kontrolni izvod
T5.
Pod istimi pogoji kot prepakiranje se lahko po drugem in tretjem
pododstavku dovoli tudi pritrjevanje ali spreminjanje oznak.
4.
Če zaradi razlogov višje sile izvoznik ne more upoštevati
roka iz odstavka 1, se ta rok lahko na zahtevo izvoznika podaljša
za toliko časa, kolikor pristojni organi države članice izvoza me
nijo, da je potrebno glede na okoliščine.

Člen 8
Če proizvod iz sprejete carinske deklaracije prečka območje Skup
nosti, ki ni ozemlje države članice izvoza, preden zapusti carin
sko območje Skupnosti, je dokazilo, da je proizvod zapustil
carinsko območje Skupnosti, pravilno potrjen izvirnik kontrolne
ga izvoda T5.
Izpolnjena morajo biti polja 33, 103, 104 in, kadar je to ustrezno,
105 kontrolnega izvoda. V polje 104 se vpiše ustrezen vpis.

(a) Ko pristojni organi potrdijo kontrolni izvod T5 ali nacional
ni dokument, ki dokazuje, da so proizvodi zapustili carinsko
območje Skupnosti, se proizvodi ne smejo vrniti ali ostati
v carinsko dovoljeni rabi ali uporabi blaga na carinskem ob
močju Skupnosti, razen v primeru pretovarjanja v eno ali več
drugih pristanišč, ki so na območju iste države članice ali
v drugi državi članici, vendar največ 28 dni, razen v primeru
višje sile. Ta rok ne velja, če proizvodi zapustijo končno pri
stanišče na carinskem območju Skupnosti v prvotnem 60dnevnem roku.

(b) Nadomestilo se plača, ko se plačilni agenciji predloži:

— izjavo izvoznika, da proizvodi ne bodo pretovorjeni
v drugem pristanišču Skupnosti, ali

— dokazilo o izpolnitvi pogojev iz točke (a). Takšno doka
zilo je predvsem prevozna listina (listine) ali kopija ozi
roma fotokopija teh listin, ki pokriva te proizvode od
odpreme iz prvega pristanišča, v katerem so bile listine
iz točke (a) potrjene, do prispetja v tretjo državo, v kateri
naj bi bili raztovorjeni.

Če se zaprosi za nadomestila, je treba v polje 107 vnesti enega od
vpisov iz Priloge III.

Člen 9
Izvoznik navede stopnjo izvoznih nadomestil v eurih na enoto
proizvoda ali blaga na dan vnaprejšnje določitve, kot je navedeno
v izvoznem dovoljenju ali potrdilu iz Uredbe (ES) št. 376/2008 ali
potrdilu o nadomestilu Poglavja III Uredbe (ES) št. 1043/2005,
v polje 44 izvozne deklaracije ali enakovrednega dokumenta
v elektronski obliki in v polje 106 kontrolnega izvoda T5 ali ena
kovrednega dokumenta. Če izvozna nadomestila niso določena
vnaprej, se lahko uporabijo informacije o prejšnjih plačilih
nadomestil za enake proizvode ali blago, ki niso starejše od 12
mesecev. Če proizvod ali blago, namenjeno za izvoz, ne prestopi
meje druge države članice in nacionalna valuta ni euro, se lahko
nadomestila navedejo v nacionalni valuti.
Pristojni organi lahko izvoznika oprostijo od pogojev iz prvega
odstavka, če javna uprava uporablja sistem, s katerim zadevne
službe pridobijo enake informacije.
Izvoznik se lahko odloči za navedbo enega izmed vpisov iz Pri
loge IV za izvozne deklaracije in kontrolne izvode T5 ali enako
vredne dokumente, ki zajemajo znesek izvoznega nadomestila,
manjšega od 1 000 EUR.

Izjave iz prve alinee mora plačilna agencija ustrezno preve
riti na kraju samem. V ta namen se zahteva dokazilo iz druge
alinee.

Pri izvozu z ladjami, ki vozijo na direktni liniji v pristanišče
tretje države, ne da bi se ustavljale v drugih pristaniščih Skup
nosti, lahko države članice za namene iz prve alinee
uporabljajo poenostavljeni postopek.

(c) Kot alternativo pogojem, določenim v točki (b), lahko država
članica, za katero je namenjen kontrolni izvod T5 ali država
članica, ki kot dokazilo uporablja nacionalni dokument,
predpiše, da se kontrolni izvod T5 oziroma nacionalni
dokument, ki dokazuje, da so proizvodi zapustili carinsko
območje Skupnosti, potrdi izključno ob predložitvi prevozne
listine, ki določa končno destinacijo izven carinskega območ
ja Skupnosti.

V takšnih primerih pristojni organi namembne države člani
ce kontrolnega izvoda T5 ali države članice, v kateri se na
cionalni dokument uporablja kot dokaz pod „Pripombami“
v rubriki z naslovom „Nadzor uporabe in/ali destinacije“ na
kontrolnem izvodu T5 ali pod ustrezni naslov nacionalnega
dokumenta, vpišejo enega od vpisov iz Priloge V.
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Skladnost s to točko se preverja z ustreznimi kontrolami po
naključnem izboru, ki jih izvede plačilna agencija.

Če je prekoračen tako 60-dnevni rok iz člena 7(1) kot 28dnevni rok iz te točke, je znesek, za katerega se zmanjša
nadomestilo ali zapade varščina, enak znesku za daljšo od
obeh prekoračitev.

(d) Če se ugotovi, da pogoji iz točke (a) niso bili izpolnjeni, se za
namene člena 47 šteje, da je bil rok iz člena 7 prekoračen za
toliko dni kot 28-dnevni rok.

(c) Plačilna agencija preverja izpolnjevanje pogojev iz tega
odstavka z ustreznimi pregledi na kraju samem.

2.
Za namene odobravanja nadomestil pri izvozu po cesti, po
notranjih plovnih poteh ali železnici veljajo naslednja posebna
pravila:

(a) Ko pristojni organi potrdijo kontrolni izvod T5 ali nacional
ni dokument, ki dokazuje, da so proizvodi zapustili carinsko
območje Skupnosti, se proizvodi ne smejo vrniti ali ostati
v carinsko dovoljeni rabi ali uporabi blaga na carinskem ob
močju Skupnosti, razen v primeru tranzita, vendar največ 28
dni, razen v primeru višje sile. Ta rok ne velja, če proizvodi
zapustijo carinsko območje Skupnosti v prvotnem 60dnevnem roku.

(b) Plačilna agencija preverja upoštevanje točke (a) z ustreznimi
pregledi na kraju samem. Pri tem zahteva prevozne listine za
proizvode do prispetja v tretjo državo, v kateri naj bi bili
raztovorjeni.

(d) Rok 28 dni iz točke (b) se ne upošteva, če proizvodi dokonč
no zapustijo carinsko območje Skupnosti v prvotnem 60dnevnem roku.
Člen 11
1. Kadar je proizvod v državi članici izvoza dan v enega od
poenostavljenih tranzitnih postopkov Skupnosti za prevoz blaga
po železnici ali v velikih zabojnikih, kakor je predvideno v čle
nih 412 do 442a Uredbe (EGS) št. 2454/93, do namembne po
staje ali za dobavo prejemniku izven carinskega območja
Skupnosti, plačilo nadomestila ni pogojeno s predložitvijo kon
trolnega izvoda T5.
2. Za namene odstavka 1 pristojni carinski urad zagotovi, da
se v dokument, ki ga izda za plačilo nadomestila, vpiše naslednje:
„Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem
Skupnostnem tranzitnem postopku za prevoz po železnici ali
v velikih zabojnikih“.
3. Carinski urad, kjer se proizvode obravnava po postopku iz
odstavka 1, ne sme dovoliti, da se prevozno pogodbo spremeni
tako, da bi se prevoz končal v Skupnosti, razen če se ugotovi:

Če se ugotovi, da pogoji iz točke (a) niso bili izpolnjeni, se za
namene člena 47 šteje, da je bil rok iz člena 7 prekoračen za
toliko dni kot 28-dnevni rok.

— da je bilo nadomestilo vrnjeno v primeru, da je bilo plačano,
ali

Če je prekoračen tako 60-dnevni rok iz člena 7(1) kot 28dnevni rok iz točke (a), je znesek, za katerega se zmanjša
nadomestilo ali zapade varščina, enak znesku za daljšo od
obeh prekoračitev.

Če pa je bilo nadomestilo plačano v skladu z odstavkom 1 in
proizvod ni zapustil carinskega območja Skupnosti v predpisa
nem roku, pristojni carinski urad o tem obvesti agencijo pristoj
no za plačilo nadomestila in ji čim hitreje pošlje vse potrebne
podatke. V takšnih primerih se šteje, da je bilo nadomestilo
preplačano.

3.
Za namene odobravanja nadomestil pri izvozu z letalom
veljajo naslednja posebna pravila:

(a) Pristojni organi lahko potrdijo kontrolni izvod T5 ali nacio
nalni dokument, ki dokazuje, da so proizvodi zapustili carin
sko območje Skupnosti, šele ob predložitvi prevozne listine,
na kateri je navedena končna destinacija izven carinskega ob
močja Skupnosti.

(b) Če se ugotovi, da so, razen v primeru višje sile, po opravlje
nih formalnostih iz točke (a) zaradi pretovarjanja proizvodi
ostali več kot 28 dni na enem ali več drugih letališčih na ca
rinskem območju Skupnosti, se za namene člena 47 šteje, da
je bil rok iz člena 7 prekoračen za toliko dni kot 28-dnevni
rok.

— da so zadevni organi ukrenili vse potrebno, da se nadomestilo
ne plača.

4. Če se proizvod, ki se ga pošilja v okviru zunanjega tranzit
nega postopka Skupnosti predvidenega v členih 91 do 97 Uredbe
(EGS) št. 2913/92, ali skupnega tranzitnega postopka, predvide
nega v Konvenciji med Evropsko skupnostjo, Republiko Avstrijo,
Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kra
ljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem
postopku (1) v državi članici, ki ni država članica izvoza, obravnava po postopku iz odstavka 1 za prevoz do namembne postaje
ali za dobavo prejemniku izven carinskega območja Skupnosti,
carinski urad, pri katerem se proizvod obravnava po zgoraj na
vedenem postopku, pod „Pripombe“ v rubriki z naslovom „Na
dzor uporabe in/ali destinacije“ na zadnji stani izvirnika
kontrolnega izvoda T5 vpiše enega od vpisov iz Priloge VI.
Če se prevozna pogodba spremeni tako, da se prevoz konča
v Skupnosti, se smiselno uporablja odstavek 3.
(1) UL L 226, 13.8.1987, str. 2.
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5.
Če železnica prevzame proizvod v državi članici izvoza ali
v drugi državi članici in se proizvod pošilja v destinacijo izven ca
rinskega območja Skupnosti v okviru zunanjega Skupnostnega
tranzitnega postopka ali skupnega tranzitnega postopka po
prevozni pogodbi za kombinirani cestno-železniški prevoz po že
leznici, pristojni carinski urad ali carinski urad, ki je najbližji
železniškemu terminalu, kjer proizvod prevzame železnica, pod
„Pripombe“ v rubriki z naslovom „Nadzor uporabe in/ali destina
cije“ na zadnji stani izvirnika kontrolnega izvoda T5 vpiše enega
od vpisov iz Priloge VII.

Železnica ne sme spremeniti prevozne pogodbe za kombinirani
cestno-železniški prevoz tako, da se prevoz konča v Skupnosti
namesto izven nje, brez predhodnega dovoljenja carinskega ura
da odhoda. V takšnih primerih se smiselno uporablja odstavek 3.

17.7.2009

3.
Če se nadomestilo odobri pod pogojem, da je proizvod po
poreklu iz Skupnosti, izvozniki deklarirajo poreklo, kot je dolo
čeno v odstavku 2, v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti.

4.
Če se izvažajo sestavljeni proizvodi, ki za eno ali več sesta
vin izpolnjujejo pogoje za nadomestilo, se nadomestilo za sesta
vino ali sestavine odobri, če ta oziroma te izpolnjuje(-jo) pogoje
iz odstavka 1.

Nadomestilo se odobri tudi v primeru, da so sestavine, za katere
se zahteva nadomestilo, prvotno bile po poreklu iz Skupnosti
in/ali v prostem prometu, kot to določa odstavek 1, vendar niso
več v prostem prometu izključno zaradi svoje vključitve v druge
proizvode.

5.
Za namene odstavka 4 se nadomestila za naslednje proiz
vode štejejo za nadomestila, določena na podlagi sestavine:
Člen 12

(a) proizvodi v sektorju žit, jajc, riža, sladkorja, mleka in mlečnih
izdelkov, ki se izvažajo v obliki blaga iz Priloge II k Uredbi
(ES) št. 1043/2005;

1.
Nadomestila se odobrijo za proizvode iz člena, ki so ne
glede na carinsko situacijo glede pakiranja v prostem prometu in
so po poreklu iz Skupnosti.

(b) beli sladkor in surovi sladkor iz oznake KN 1701, izoglukoza
iz oznak KN 1702 30 10, KN 1702 40 10, KN 1702 60 10
in KN 1702 90 30 ter pesni in trsni sirup iz oznak KN
1702 60 95 in 1702 90 95, ki se uporabljajo v proizvodih iz
točke (j) člena 1 Uredbe (ES) št. 1234/2007;

Vendar se za proizvode iz sladkorja iz člena 162(1)(a)(iii) in (b)
Uredbe (ES) št. 1234/2007 nadomestila lahko odobrijo, če je
izpolnjen le pogoj, da so v prostem prometu.

(c) mleko in mlečni izdelki ter sladkor, ki se izvažajo v obliki
proizvodov iz oznak KN 0402 10 91 do 99, 0402 29,
0402 99, 0403 10 31 do 39, 0403 90 31 do 39,
0403 90 61 do 69, 0404 10 26 do 38, 0404 10 72 do 84 in
0404 90 81 do 89 in ki se izvažajo v obliki proizvodov iz
oznake KN 0406 30 ter niso proizvodi s poreklom iz držav
članic ali proizvodi, ki prihajajo iz tretjih držav in so v pro
stem prometu v državah članicah.

2.
Za odobritev nadomestila se šteje, da so proizvodi po pore
klu iz Skupnosti, če so bili v celoti pridobljeni v Skupnosti ali če
so bili nazadnje zadosti predelani ali obdelani v Skupnosti v skladu
z določbami členov 23 ali 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Brez poseganja v odstavek 4 pa pogojev za nadomestilo ne izpol
njujejo proizvodi, ki so bili pridobljeni iz:

Člen 13

1.
Stopnja nadomestila, ki velja za mešanice iz poglavij 2, 10 in
11 kombinirane nomenklature, je stopnja nadomestila, ki velja:

(a) za mešanice, pri katerih ena sestavina predstavlja najmanj
90 % teže te sestavine;
(a) materialov po poreklu iz Skupnosti in

(b) kmetijskih materialov, ki jih zajemajo uredbe iz člena 1, ki so
bili uvoženi iz tretjih držav in ki niso bili zadosti predelani
v Skupnosti.

(b) pri drugih mešanicah za sestavino, za katero velja najnižja
stopnja nadomestila. Če ena ali več sestavin ne izpolnjuje po
gojev za nadomestilo, se za mešanico nadomestilo ne plača.

2.
Za izračun nadomestil, ki veljajo za asortimente in za
sestavljeno blago, se vsaka sestavina šteje za poseben proizvod.
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3.
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za mešanice, za
asortimente in za sestavljeno blago, za katero so določena poseb
na pravila za izračun.

Člen 14
Določbe v zvezi z vnaprejšnjo določitvijo nadomestil in s prila
goditvami teh nadomestil se uporabljajo samo za proizvode, za
katere je določena stopnja nadomestila, ki je enaka ali večja od
nič.

Oddelek 2
Diferencialna nadomestila

Člen 15
Če se stopnja nadomestila razlikuje glede na destinacijo, se
nadomestila plača ob upoštevanju dodatnih pogojev iz čle
nov 16 in 17.

Člen 16
1.

L 186/13

(d) pakiranje oziroma sestavljanje, razstavljanje pošiljk, spre
membe v embalaži ali popravila embalaže, če to ne pomeni
nevarnosti, da bi jih lahko šteli za proizvode drugačnega
porekla;
(e) prezračevanje;
(f) hlajenje; in
(g) zamrzovanje.
Poleg tega se za pred uvozom predelane proizvode šteje, da so bili
uvoženi v nespremenjenem stanju, če so bili predelani v tretji
državi, v katero se uvažajo vsi proizvodi, pridobljeni s takšno
predelavo.
3.
Šteje se, da je bil proizvod uvožen, ko so v tretji državi op
ravljene uvozne carinske formalnosti, predvsem plačilo uvoznih
dajatev.
4.
Diferencialni del nadomestila se plača na maso proizvoda,
za katerega so bile opravljene uvozne carinske formalnosti v tretji
državi; pri tem se ne upošteva morebitne spremembe mase, ki na
stanejo med prevozom iz naravnih vzrokov in ki jih pristojni
organi priznavajo ali ker so bili odvzeti vzorci v skladu z določ
bami drugega pododstavka člena 7(1).

V 12 mesecih od sprejetja izvozne deklaracije se proizvode:
Člen 17

(a) v nespremenjenem stanju uvozi v tretjo državo ali eno od tre
tjih držav, za katere se uporablja nadomestilo; ali
(b) v nespremenjenem stanju raztovori v oddaljenem območju
z nadomestilom, za katerega se uporablja nadomestilo
v skladu s pogoji iz člena 24(1)(b) in (2).
Vendar se ta rok lahko podaljša v skladu s členom 46.
2. Šteje se, da so bili proizvodi uvoženi v nespremenjenem sta
nju, če ni nobenega dokazila o predelavi.
Vendar se pred uvozom lahko izvedejo naslednji ukrepi za ohra
nitev proizvodov, brez poseganja v pogoje iz odstavka 1:
(a) popis zalog;
(b) pritrjevanje oznak, pečatov, nalepk ali drugih podobnih zna
kov za razlikovanje na proizvode ali blago ali embalažo, če
to ne pomeni nevarnosti, da bi jih lahko šteli za proizvode
drugačnega porekla;
(c) spreminjanje oznak in številk na embalaži ali spreminjanje
nalepk, če to ne pomeni nevarnosti, da bi jih lahko šteli za
proizvode drugačnega porekla;

1. Izvoznik lahko v dokaz o opravljenih uvoznih carinskih for
malnostih predloži enega od naslednjih dokumentov:
(a) carinski dokument, izvod ali fotokopijo carinskega doku
menta ali izpis enakovrednih podatkov, ki jih elektronsko
zabeležijo pristojni carinski organi; potrdilo, da je izvod, fo
tokopija ali izpis enak izvirniku, certificira eden od nasled
njih organov:
(i)

organ, ki je potrdil prvotni dokument ali elektronsko za
beležil enakovredne podatke;

(ii) uradna agencija zadevne tretje države;
(iii) uradna agencija države članice v zadevni tretji državi;
(iv) agencija, ki je pristojna za plačilo nadomestila;
(b) potrdilo o iztovarjanju in uvozu, ki ga v skladu s predpisi iz
Priloge VIII, poglavja III, po vzorcu iz Priloge IX, izda odo
brena mednarodna kontrolna in nadzorna agencija (v nada
ljevanju „NA“); v potrdilu morata biti navedena datum in
številka uvoznega carinskega dokumenta.
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Na zahtevo izvoznika lahko plačilna agencija odstopi od zahteve
za certificiranje iz točke (a) prvega pododstavka, kjer je mogoče
preveriti, ali so uvozne carinske formalnosti opravljene z dosto
pom do elektronsko zabeleženih podatkov, ki jih imajo pristojni
organi tretje države ali so na voljo v njihovem imenu.

2.
Če izvoznik ne more pridobiti dokumenta, za katerega se je
odločil v skladu s točkama (a) ali (b) odstavka 1, tudi ko je storil
vse potrebno ali če obstaja dvom glede verodostojnosti prilože
nega dokumenta, ali njegove pravilnosti v vseh pogledih, se lahko
kot dokazilo o opravljenih uvoznih carinskih formalnostih pred
loži enega ali več naslednjih dokumentov:

(a) kopijo dokumenta o iztovarjanju, izdanega ali potrjenega
v tretji državi, za katero se plača nadomestilo;
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Na zahtevo izvoznika v primeru pomorskega prevoza v zabojni
kih lahko država članica sprejme podatke, ki so enakovredni pod
atkom iz prevoznih listin, če jih zbere informacijski sistem, ki ga
upravlja tretja oseba, odgovorna za prevoz zabojnikov v na
membni kraj, pod pogojem, da je tretja oseba specializirana za
takšne dejavnosti in da varnost informacijskega sistema potrdi
država članica ob izpolnjevanju meril, določenih v različici, ki se
uporablja v zadevnem obdobju enega od mednarodno sprejetih
standardov iz točke 3(B) Priloge I k Uredbi Komisije (ES)
št. 885/2006 (1).

4.
Komisija lahko po postopku iz člena 195 Uredbe (ES)
št. 1234/2007 določi, da se lahko v določenih posebnih prime
rih, ki se jih opredeli, kot dokazilo o uvozu iz odstavkov 1 in 2
tega člena predloži specifičen dokument ali se uvoz dokaže na
drug način.

Člen 18
(b) potrdilo o iztovarjanju, ki ga izda uradna služba države čla
nice, s sedežem v namembni državi ali državi, ki je pristojna
za namembno državo, v skladu z zahtevami in vzorcem iz
Priloge X, ki dodatno potrjuje, da je proizvod zapustil mesto
iztovarjanja ali vsaj da ni bil, kolikor je znano, naknadno na
tovorjen za ponovni izvoz;

(c) potrdilo o iztovarjanju, ki ga izda odobrena NA v skladu
s pravili, določenimi v Prilogi VIII, poglavje III, na podlagi
vzorca iz Priloge XI, ki dodatno potrjuje, da je proizvod za
pustil mesto iztovarjanja ali vsaj da ni bil, kolikor je znano,
naknadno natovorjen za ponovni izvoz;

(d) bančni dokument, ki ga izda odobreni posrednik s sedežem
v Skupnosti in ki v primeru tretjih držav iz Priloge XII potr
juje, da je bilo plačilo za ta izvoz knjiženo v dobro
izvoznikovega računa, ki ga ima pri njih;

1. NA, ki želi izdajati potrdila iz člena 17(1)(b) in (2)(c), mora
odobriti pristojni organ države članice, v kateri ima svoj sedež.

2. NA se, če izpolni pogoje, določene v Prilogi VIII, poglavje I,
na njeno zahtevo odobri za obdobje treh let, ki se lahko podaljša.
Odobritev bo veljavna za vse države članice.

3. V odobritvi se določi, ali pooblastilo za izdajo potrdil iz čle
na 17(1)(b) in (2)(c) velja po vsem svetu ali pa je omejeno na do
ločeno število tretjih držav.

Člen 19

1.
NA deluje v skladu s pravili iz Priloge VIII, poglavje II,
točka 1.
(e) potrdilo o prevzemu pošiljke, ki ga izda uradna agencija tret
je države, če je blago kupila ta država ali uradna agencija te
države ali če blago predstavlja pomoč v hrani;

(f) če je blago del pomoči v hrani, izjavo o prevzemu pošiljke,
ki jo izda bodisi mednarodna ali humanitarna organizacija, ki
jo odobri država članica izvoza;

(g) izjavo o prevzemu blaga, ki jo izda organ v tretji državi,
katerega javni razpisi so sprejemljivi po členu 47 Uredbe (ES)
št. 376/2008, če je ta organ kupil blago.

3.
Izvozniki v vseh primerih predložijo izvod ali fotokopijo
prevoznih listin, ki so povezane s prevozom proizvodov, za ka
tere se izda izvozna deklaracija.

Če eden ali več pogojev, ki so določeni s temi pravili, niso upo
števani, država članica, ki je odobrila NA, odloži odobritev za to
liko časa, kolikor je potrebno, da se nastala situacija popravi.

2.
Država članica, ki je odobrila NA, nadzoruje delovanje in
ravnanje NA v skladu z zahtevami iz Priloge VIII, poglavje II, toč
ka 2.

Člen 20

Država članica, ki je odobrila NA, zagotovi učinkovit sistem sank
cij za primere, kadar odobrena NA izda napačno potrdilo.
(1) UL L 171, 23.6.2006, str. 90.
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Člen 21

1.
Država članica, ki je odobrila NA, nemudoma prekliče
odobritev:

2.
Države članice morajo zavrniti sprejemanje potrdil iz čle
na 17(1)(b) in (2)(c), če v njih odkrijejo nepravilnosti ali pomanjk
ljivosti. Če izda takšno potrdilo NA, ki jo je odobrila druga država
članica, država članica, ki nepravilnosti opazi, o teh okoliščinah
obvesti državo članico, ki je odobritev izdala.

Člen 24

— če NA ne izpolnjuje več pogojev za odobritev iz Priloge VIII,
poglavje I ali

— če je NA večkrat in sistematično izdajala napačna potrdila.
V tem primeru se sankcij, predvidenih v členu 20, ne uporabi.

2.
Preklic je popoln ali omejen na določene dele ali dejavnosti
NA glede na naravo odkritih pomanjkljivosti.

1.
Države članice lahko izvoznike oprostijo obveznosti, da
morajo predložiti dokazilo, kot zahteva člen 17, ki ni prevozna
listina ali njena elektronska različica iz člena 17(3), če izvozna
deklaracija zagotavlja pravico do nadomestila,
(a) katerega diferencialni del ne presega:
(i)

3.
Kadar koli država članica prekliče odobritev NA, ki pripada
skupini podjetij, države članice, ki so odobrile NA, ki pripadajo
isti skupini, začasno odložijo odobritve teh NA za obdobje, ki ne
presega treh mesecev, da bi izvedle potrebno preiskavo in
preverile, ali so za te NA prav tako značilne pomanjkljivosti,
sorodne odkritim pomanjkljivostim NA, katere odobritev je bila
preklicana.

Za uporabo prvega pododstavka obsega skupina podjetij vsa
podjetja, katerih več kot 50 % kapitala je v posredni ali neposred
ni lasti enega samega matičnega podjetja, vključno s samim ma
tičnim podjetjem.
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2 400 EUR, če je namembna tretja država ali namemb
no ozemlje navedeno v Prilogi XIV;

(ii) 12 000 EUR, če namembna tretja država ali namembno
ozemlje ni navedeno v Prilogi XIV; ali
(b) če je namembno pristanišče v oddaljenem območju z nado
mestilom za zadevni proizvod.
2.
Izjeme iz odstavka 1(b) se uporabljajo samo, če so izpolnje
ni naslednji pogoji:
(a) proizvode se prepelje v zabojnikih in prevoz zabojnikov
v pristanišče iztovarjanja se opravi po morju;

Člen 22

1.

Države članice o odobritvi NA obvestijo Komisiji.

2.
Država članica, ki prekliče ali začasno odloži odobritev,
o tem takoj obvesti ostale države članice in Komisijo ter navede
vse pomanjkljivosti, ki so preklic ali začasno odložitev povzročile.

Obvestilo za države članice se pošlje centralnim organom držav
članic iz Priloge XIII.

3.
Komisija za potrebe informiranja redno objavlja
posodobljen seznam NA, ki so jih odobrile države članice.

(b) prevozna listina navaja kot namembni kraj državo, ki je
navedena v izvozni deklaraciji ali pristanišče, ki se običajno
uporablja za iztovarjanje proizvodov, namenjenih v državo
v notranjosti, ki je namembna država iz izvozne deklaracije;
(c) zagotovi se dokazilo o iztovarjanju v skladu s točko (a), (b) ali
(c) člena 17(2).
Na zahtevo izvoznika lahko država članica v primeru prevoza za
bojnikov po morju sprejme, da se dokazilo o iztovarjanju iz točke
(c) prvega pododstavka zagotovi s podatki, ki so enakovredni
podatkom z dokumenta o iztovarjanju, če jih zbere informacijski
sistem, ki ga upravlja tretja oseba, odgovorna za prevoz zabojni
kov v namembni kraj in za iztovarjanje zabojnikov v namemb
nem kraju, pod pogojem, da je tretja oseba specializirana za
takšne dejavnosti in da varnost informacijskega sistema potrdi
država članica ob izpolnjevanju meril, določenih v različici, ki se
uporablja v zadevnem obdobju enega od mednarodno sprejetih
standardov iz točke 3(B) Priloge I k Uredbi (ES) št. 885/2006.

Člen 23

1.
Potrdila iz člena 17(1)(b) in (2)(c), izdana po datumu prekli
ca ali začasne odložitve odobritev, niso veljavna.

Dokazilo o iztovarjanju se zagotovi v skladu s točko (c) prvega
pododstavka ali v skladu z drugim pododstavkom, vendar
izvozniku ni treba dokazovati, da je ustrezno ukrepal za pridobi
tev dokumenta iz točk (a) ali (b) člena 17(1).
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3.
Upravičenost izjem iz odstavka 1(a) je samodejna, razen če
se uporabi odstavek 4.
Upravičenost izjeme iz odstavka 1(b) se na zahtevo izvoznika
pred izvozom s pisnim dovoljenjem odobri za tri leta. Izvozniki,
ki uporabljajo ta dovoljenja, v zahtevkih za plačilo navedejo šte
vilko dovoljenja.
4.
Če država članica meni, da se proizvodi, za katere izvoznik
zahteva za odobritev izjeme v skladu s tem členom, niso izvozili
v državo, ki je navedena v izvozni deklaraciji, ali državo zunaj us
treznega oddaljenega območja z nadomestilom, za katerega je do
ločeno nadomestilo, ali pa je izvoznik umetno razdelil izvozni
posel zaradi koriščenja ugodnosti izjeme, država članica za zadev
nega izvoznika takoj odvzame upravičenost do kakršne koli
izjeme v skladu s tem členom.
Zadevni izvoznik ni več upravičen do kakršne koli izjeme v skladu
s tem členom dve leti od datuma odvzema.
V primeru odvzema upravičenosti pravica do izvoznega
nadomestila preneha veljati za zadevne proizvode, nadomestilo je
treba povrniti, razen če izvoznik zagotovi dokazilo za zadevne
proizvode iz člena 17.
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— se, razen v primerih višje sile, zmanjša za 20 % razlike
med nadomestilom za destinacijo iz polja 7 in nadome
stilom za dejansko destinacijo.

Za namene tega člena se upoštevajo tiste stopnje nadomestila, ki
veljajo na dan vložitve zahtevka za dovoljenje. Po potrebi se te
stopnje prilagodi datumu sprejetja izvozne deklaracije ali plačilne
deklaracije.

Če se prvi in drugi pododstavek tega odstavka in člen 48
uporabljajo za isti izvozni posel, se dobljeni znesek pri uporabi
prvega pododstavka zmanjša za kazen iz člena 48.

4. Če se stopnjo nadomestila določi z javnim razpisom in
zadevna pogodba določa obvezno destinacijo, se pri določanju
najnižje stopnje nadomestila ne upošteva določenih periodičnih
nadomestil ali dejstva, da na datum vložitve zahtevka za dovol
jenje ali na datum sprejetja izvozne deklaracije za to destinacijo
takšno nadomestilo ni bilo določeno.

Člen 26
Prav tako pravica do izvoznega nadomestila preneha veljati za
proizvode, ki so zajeti v kakršni koli izvozni deklaraciji, ki je se
stavljena po datumu dejanja, zaradi katerega je bila odvzeta upra
vičenost in treba je povrniti nadomestila razen če izvoznik
zagotovi dokazilo za zadevne proizvode iz člena 17.

Člen 25
1.
Z odstopanjem od člena 15 in brez poseganja v člen 27 se
na zahtevo izvoznika plača del nadomestila, ko predloži dokaz, da
je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti.
2.
Del nadomestila iz odstavka 1 se izračuna na podlagi naj
nižje stopnje nadomestila, ki se jo zmanjša za 20 % razlike med
vnaprej določeno stopnjo in najnižjo stopnjo, nedoločanje
stopnje pa se šteje kot najnižja stopnja.
Če znesek za plačilo ni višji od 2 000 EUR, lahko države članice
zadržijo izplačilo tega zneska, dokler ni plačano celotno
nadomestilo, razen v primerih, ko izvoznik izjavi, da za zadevni
izvoz ne bo vložil zahtevka za dodatno plačilo.
3. Če se destinacija iz polja 7 v izdanem dovoljenju z vnaprejš
njo določitvijo nadomestila ne upošteva:
(a) velja nadomestilo za destinacijo iz polja 7, če je stopnja
nadomestila za dejansko destinacijo enaka ali višja od stopnje
za destinacijo iz polja 7;
(b) če je stopnja nadomestila za dejansko destinacijo nižja od
stopnje za destinacijo iz polja 7, se plača nadomestilo, ki:
— se dobi z uporabo stopnje za dejansko destinacijo,

1.
Odstavki 2 do 5 se uporabljajo, če se proizvod izvozi z iz
voznim dovoljenjem ali potrdilom o vnaprejšnji določitvi, ki
določa obvezno destinacijo.

2.
Če proizvod ne prispe v obvezno destinacijo, se plača samo
del nadomestila, ki se dobi z uporabo člena 25(2).

3.
Če se zaradi razlogov višje sile proizvod dobavi v drugo de
stinacijo, kot je destinacija, za katero je bilo izdano dovoljenje, se
na zahtevo izvoznika nadomestilo plača, če predloži dokazilo
o višji sili in dokazilo o prispetju proizvoda v destinacijo; doka
zilo o prispetju v destinacijo se predloži v skladu s členoma 16 in
17.

4.
Če se uporablja odstavek 3, velja nadomestilo, ki je enako
nadomestilu za dejansko destinacijo, vendar ne sme biti višje od
nadomestila za destinacijo iz polja 7 dovoljenj, izdanih z vna
prejšnjo določitvijo nadomestila.

Stopnje nadomestila se, kjer je to ustrezno, prilagodijo datumu
sprejetja izvozne deklaracije ali plačilne deklaracije.

5. Če se proizvod izvozi v okviru dovoljenja, izdanega v skladu
s členom 47 Uredbe (ES) št. 376/2008, in se nadomestilo razli
kuje glede na destinacijo za pridobitev vnaprej določenega
nadomestila, izvoznik poleg dokazila, ki se zahteva v skladu s čle
nom 17 te uredbe, predloži dokazilo, da je bil proizvod dobav
ljen v tretjo državo uvoza organu, navedenem v javnem razpisu,
na katerega se dovoljenje nanaša.
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Oddelek 3
Posebni ukrepi za zaščito finančnih
interesov Skupnosti

Člen 27

1.
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Določbe, ki urejajo primere iz točke (b) odstavka 1, se ne
uporabljajo, če dejanske okoliščine zadevnega posla, zlasti stroški
prevoza, verjetno izključujejo nevarnost ponovnega uvoza. Prav
tako jih države članice ne smejo uporabljati, če je znesek
nadomestila enak ali manjši od 500 EUR na izvozno deklaracijo.

3.
Če se uporablja odstavek 1 in se je proizvod zaradi razlo
gov višje sile, ko je zapustil carinsko območje Skupnosti, pokvaril
oziroma uničil med prevozom:

Če:

(a) obstaja resen dvom glede dejanske destinacije proizvoda; ali

(b) bi se zaradi razlike med zneskom nadomestila za izvoženi
proizvod in zneskom nepreferencialne uvozne dajatve, ki za
enak proizvod velja na datum sprejetja izvozne deklaracije,
lahko proizvod ponovno uvozil v Skupnost, ali

(a) se v primeru nediferencialnega nadomestila plača celotno
nadomestilo,

(b) se v primeru diferencialnega nadomestila plača del
nadomestila, določen v skladu s členom 25.

4.

Preden se nadomestilo plača, se uporabi odstavek 1.

(c) obstaja utemeljen sum, da bo proizvod v nespremenjenem
stanju ali po predelavi v tretji državi ponovno uvožen v Skup
nost brez carine ali z znižano uvozno dajatvijo;

Šteje pa se, da je bilo nadomestilo neupravičeno plačano in ga je
treba vrniti, če pristojni organi ugotovijo, tudi če je bilo
nadomestilo že izplačano:

se enotna stopnja nadomestila ali del nadomestila iz člena 25(2)
plača samo, če je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti
v skladu s členom 7, in

(a) da je bil proizvod uničen ali poškodovan, preden je bil dan
na trg v tretji državi ali preden je bil zadosti obdelan ali pred
elan v smislu člena 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 v tretji
državi, razen če izvoznik pristojnim organom zadovoljivo
dokaže, da je bil izvoz izveden v takšnih ekonomskih pogo
jih, da bi bilo mogoče proizvod dati na trg v tretji državi, ne
da bi to vplivalo na drugi pododstavek člena 28(2) te uredbe;

(i)

če je bil v primeru nediferencialnega nadomestila proizvod
uvožen v tretjo državo v 12 mesecih po dnevu sprejetja iz
vozne deklaracije ali je bil v tem obdobju zadosti predelan ali
obdelan v smislu člena 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(ii) če je bil v primeru diferencialnega nadomestila glede na de
stinacijo proizvod uvožen v nespremenjenem stanju v dolo
čeno tretjo državo v 12 mesecih od datuma sprejetja izvozne
deklaracije.

(b) da je bil proizvod uvožen v tretjo državo po postopku odlo
ga dajatev v 12 mesecih od datuma izvoza iz Skupnosti, ne
da bi bil v tretji državi zadosti predelan ali obdelan v smislu
člena 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in da izvoz ni bil izveden
kot običajni trgovinski posel;

Za uvoz v tretje države se uporabljata člena 16 in 17.

(c) da je bil izvoženi proizvod ponovno uvožen v Skupnost, ne
da bi bil zadosti predelan ali obdelan v smislu člena 24 Ured
be (EGS) št. 2913/92, da je nepreferencialna uvozna dajatev
nižja od odobrenega nadomestila in da izvoz ni bil izveden
kot običajni trgovinski posel;

Poleg tega lahko pristojni organi držav članic za vsa nadomestila
zahtevajo dodatna dokazila, ki na zanje sprejemljiv način doka
zujejo, da je bil proizvod dejansko sproščen v promet v tretji
državi uvoza ali da je bil zadosti predelan ali obdelan v smislu čle
na 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

(d) da so bili proizvodi iz Priloge XV ponovno uvoženi
v Skupnost:

Pod pogoji iz člena 46 te uredbe se lahko odobri dodatni rok.

— po obdelavi ali predelavi v tretji državi, ki ni dosegla
stopnje predelave iz člena 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92,
in

2.
Države članice uporabljajo odstavek 1 na lastno pobudo in
tudi na zahtevo Komisije.

— po znižani uvozni dajatvi ali po stopnji nič in ne po ne
preferencialni stopnji.
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Države članice takoj obvestijo Komisijo, če ugotovijo, da bi pro
izvodi, ki niso vključeni v Prilogo XV, lahko povzročili izkrivlja
nje trgovine.

Člen 29

Točki (c) in (d) se ne uporabljata v primerih, ko se uporablja po
glavje 2 („Vrnjeno blago“) naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92 ali
če se proizvode ponovno uvozi najmanj dve leti po dnevu izvoza.

1.
Nadomestilo se ne odobri za izvoz, za katerega se plača
izvozni prelevman ali ena od izvoznih taks, določena vnaprej ali
določena z javnim razpisom.

Za primere iz točk (b), (c) in (d) se člen 48 ne uporablja.
Oddelek 4
Primeri, ko se nadomestilo ne odobri

2. Če se za sestavljeni proizvod izvozni prelevman ali ena od
izvoznih taks določi vnaprej na podlagi ene ali več sestavin pro
izvoda, se nadomestilo za to sestavino ali te sestavine ne odobri.

Člen 28
Člen 30

1.
Nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki na dan sprejetja
izvozne deklaracije niso primerne tržne kakovosti.
Šteje se, da proizvodi izpolnjujejo zahtevo iz prvega pododstav
ka, če se jih v običajnih pogojih lahko prodaja na območju Skup
nosti z opisom, ki je naveden v zahtevku za nadomestilo, in če so
proizvodi namenjeni za prehrano ljudi, njihova uporaba za ta
namen pa ni neprimerna ali bistveno slabša zaradi njihovih
lastnosti ali stanja.
Ali proizvodi izpolnjujejo zahtevo iz prvega pododstavka, se
preveri v skladu s standardi ali prakso, ki velja v Skupnosti.
Nadomestilo pa se odobri tudi v primeru, če za izvožene proiz
vode v namembni državi veljajo posebni obvezni pogoji, zlasti
zdravstveni in sanitarni pogoji, ki niso v skladu s standardi ali
prakso, ki velja v Skupnosti. Izvoznik mora na zahtevo pristojne
ga organa dokazati, da proizvodi izpolnjujejo obvezne pogoje, ki
veljajo v namembni državi.

Nadomestila se ne odobri za proizvode, ki se prodajajo ali distri
buirajo na krovu ladje in bi se kasneje lahko ponovno uvozili
v Skupnost brez plačila uvoznih dajatev v skladu z Uredbo Sveta
(EGS) št. 918/83 (2).

POGLAVJE 2

Predplačila za nadomestila

Člen 31

Poleg tega se lahko za določene proizvode sprejmejo posebne
določbe.
2.
Če je bil proizvod primerne tržne kakovosti, ko je zapustil
območje Skupnosti, je upravičen do tistega dela nadomestila, ki se
izračuna v skladu s členom 25(2), razen če se uporabi člen 27.
Pravico do nadomestila pa izgubi, če obstaja dokaz, da:
— ni več primerne tržne kakovosti zaradi prikrite napake, ki se
je pokazala kasneje,
— ga ni mogoče prodati končnemu porabniku, ker je bil končni
rok trajanja preblizu datumu izvoza.
Če je mogoče dokazati, da proizvod ni bil več primerne tržne ka
kovosti pred zaključkom uvoznih carinskih formalnosti v tretji
državi, proizvod ni upravičen do diferencialnega dela
nadomestila.
3.
Nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki presegajo najviš
jo stopnjo radioaktivnosti, ki je dovoljena po zakonodaji Skup
nosti. Dovoljene stopnje za posamezne proizvode ne glede na
poreklo so stopnje, določene v členu 2(2) Uredbe Sveta (ES)
št. 733/2008 (1).
(1) UL L 201, 30.7.2008, str. 1.

1.
Na zahtevo izvoznika plačajo države članice nadomestilo
v celoti ali deloma vnaprej ob sprejetju izvozne deklaracije, pod
pogojem, da se predloži varščina v višini zneska nadomestila, plus
10 %.

Države članice lahko določijo pogoje za zahtevke za predplačilo
dela nadomestila.

2.
Znesek, ki se plača vnaprej, se izračuna iz stopnje
nadomestila, ki velja za deklarirano destinacijo, ki je, kjer je to
ustrezno, prilagojen drugim zneskom, določenim s predpisi
Skupnosti.

3.
Države članice se lahko odločijo, da ne bodo uporabljale
odstavka 1, če znesek za plačilo ne presega 2 000 EUR.
(2) UL L 105, 23.4.1983, str. 1.
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Člen 32
1. Če je znesek predplačila višji od zneska, ki naj bi se dejansko
plačal za zadevni izvozni posel ali enakovreden izvozni posel,
pristojni organ takoj začne postopek iz člena 29 Uredbe (EGS)
št. 2220/85, da bi izvoznik povrnil razliko med tema dvema zne
skoma, povečano za 10 %.
Vendar pa zaradi razlogov višje sile dodatka v višini 10 % ni treba
povrniti kadar:
— izvoznik ne more predložiti dokazila, ki se po tej uredbi
zahteva kot pogoj za pridobitev nadomestila, ali
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— letal na mednarodnih letih, vključno med državami
v Skupnosti;
(b) oskrba mednarodnih organizacij s sedežem v Skupnosti;
(c) oskrba oboroženih sil, ki so stalno nameščene na ozemlju
države članice, vendar niso pod njenim poveljstvom.
2.
Odstavek 1 se uporablja samo v primerih, ko je uvoz
istovrstnih proizvodov iz tretjih držav za te vrste uporabe opro
ščen uvoznih dajatev v zadevni državi članici.

— proizvod prispe v drugo destinacijo, kot je destinacija, za
katero je bilo izračunano predplačilo.

3. Dobave proizvodov v skladišča, ki se nahajajo v Skupno
sti in pripadajo mednarodnim organizacijam, specializiranim za
humanitarno pomoč, za izvajanje ukrepov pomoči v hrani v tre
tjih državah se štejejo za izvoz s carinskega območja Skupnosti.

2.
Če proizvod ne prispe v destinacijo, za katerega je bilo iz
računano predplačilo, zaradi napake tretje osebe na škodo izvoz
nika in če izvoznik o tem takoj na lastno pobudo in pisno obvesti
pristojne organe ter povrne vnaprej plačano nadomestilo, se do
datni znesek iz odstavka 1 omeji na obresti za obdobje od preje
ma predplačila do vračila, ki se izračuna v skladu s četrtim
pododstavkom člena 49(1).

Dovoljenje za uporabo prvega pododstavka izda pristojni organ
države članice skladiščenja, ki določi carinski status skladišča in
sprejme vse potrebne ukrepe, da zadevni proizvodi dosežejo pred
videno destinacijo.

Prvi pododstavek se ne uporablja, če je pristojni organ že obvestil
izvoznika o svoji nameri, da opravi pregled, ali če je izvoznik na
drug način izvedel za njegovo namero.
3. Izvoz enakovrednih proizvodov iz iste oznake kombinirane
nomenklature po ponovnem uvozu v okviru ureditve za vrnjeno
blago se šteje za enakovreden izvoz, če so izpolnjeni pogoji iz čle
na 44 (2)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 376/2008.
Prvi pododstavek se uporablja samo, kadar se v državi članici,
v kateri se je sprejela izvozna deklaracija za prvotni izvoz,
uporablja sistem ponovnega uvoza blaga, ali v državi članici po
rekla v skladu s členom 15 Direktive Sveta 97/78/ES (1).
NASLOV III

4. Določbe člena 5(7) se ne uporabljajo za dobave, ki jih določa
ta člen. Vendar pa lahko države članice sprejmejo ustrezne ukrepe,
da omogočijo preglede proizvodov.

Člen 34
1. V primeru dobav iz členov 33 in 41 lahko države članice ne
glede na člen 5 dovolijo naslednji postopek za plačilo
nadomestila. Izvozniki, ki imajo dovoljenje za uporabo tega po
stopka, ne smejo za iste proizvode hkrati uporabljati običajnega
postopka.
Dovoljenje se lahko omeji na določene kraje nakladanja v državi
članici izvoza. Dovoljenje lahko pokriva nakladanje v drugih dr
žavah članicah, pri čemer se uporablja člen 8.

DRUGE VRSTE IZVOZA IN POSEBNI PRIMERI

POGLAVJE 1

Dobave, ki se štejejo za izvoz iz Skupnosti, ter dobave v zvezi
z oskrbo
Člen 33

2.
Za proizvode, ki se vsak mesec nalagajo na način, kot je
predviden v tem členu, se za določitev veljavne stopnje
nadomestila uporablja zadnji dan v mesecu.
Operativni dogodek za menjalni tečaj, ki se uporablja za
nadomestilo, je datum iz člena 1(1) Uredbe Komisije (ES)
št. 1913/2006.

1.
V tej uredbi se šteje za izvoz s carinskega območja
Skupnosti:

3. Če se nadomestilo določi z javnim razpisom, mora dovol
jenje veljati na zadnji dan meseca.

(a) dobave v Skupnosti zaradi oskrbe:

4.
Izvozniki morajo voditi evidenco, ki vsebuje naslednje
podatke:

— čezoceanskih ladij,
(1) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(a) podatke, potrebne za ugotovitev istovetnosti proizvodov
v skladu s členom 5(4);
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(b) ime ali registrsko številko plovila/plovil ali letala/letal, na ka
tere se proizvod naloži;
(c) datum nakladanja.
Informacije iz prvega pododstavka se evidentirajo najkasneje prvi
delovni dan po nakladanju. Če se blago naklada v drugi državi čla
nici, se informacije evidentirajo najkasneje prvi delovni dan po
dnevu, na katerega je izvoznik moral biti obveščen, da so bili pro
izvodi naloženi.
Izvozniki morajo tudi sodelovati pri morebitnih pregledih, za ka
tere države članice menijo, da so potrebni, in evidenco hraniti
najmanj tri leta po koncu tekočega koledarskega leta.
5.
Države članice se lahko odločijo, da lahko evidence nado
mestijo obvestila o odpremah, na katerih carinski organi potrdijo
datum nakladanja.
6.
Za dobave iz člena 33(1)(b) in (c) se smiselno uporabljajo
odstavki 2 do 5.

17.7.2009

Med drugim morajo biti izpolnjena polja 33, 103, 104 in, kadar
je to ustrezno, 105 T5 kontrolnega izvoda. V polje 104 se vpiše
ustrezna zabeležka.
4.
Obrazec 302, ki spremlja proizvode, ki se dobavljajo obo
roženim silam v okviru člena 33(1)(c), se upošteva enako kot
kontrolni izvod T5 iz odstavka 3 tega člena, če pristojni vojaški
organi potrdijo prejem proizvoda na obrazcu.

Člen 37
1.
Države članice lahko izvoznikom plačajo nadomestilo vna
prej pod posebnimi pogoji, ki so določeni spodaj, če predložijo
dokazilo, da so bili proizvodi v 30 dneh od sprejetja izvozne dek
laracije, razen v primerih višje sile, dostavljeni v prostore pod ca
rinskim nadzorom za oskrbo v Skupnosti:
(a) prekooceanskih ladij, ali
(b) letal na mednarodnih letih, vključno z leti med državami
v Skupnosti, ali
(c) vrtalnih ali drugih ploščadi iz člena 41.

Člen 35
1. Za namene iz člena 33(1)(a) se šteje, da so bili proizvodi, na
menjeni za porabo na krovu letala ali potniških ladij, vključno
s trajekti, in pripravljeni pred nakladanjem, pripravljeni na krovu
letala ali ladje.
2.
Odstavek 1 se uporablja samo pod pogojem, da pred pri
pravo proizvodov izvoznik pošlje zadostna dokazila o količini,
naravi in lastnostih osnovnih proizvodov, za katere se zahteva
nadomestilo.
3.
Za pripravljene proizvode iz odstavkov 1 in 2 tega člena
lahko veljajo določila člena 37 glede specializiranih oskrbovalnih
skladišč.

Prostori pod carinskim nadzorom, v nadaljevanju „oskrbovalna
skladišča“, in imetniki skladišč morajo za namene tega člena ime
ti posebno dovoljenje.
2.
Države članice, na katerih ozemlju se nahajajo oskrbovalna
skladišča, izdajo dovoljenje samo imetnikom skladišč in
oskrbovalnim skladiščem, ki zagotavljajo potrebna jamstva. Do
voljenje se lahko prekliče.
Dovoljenje se izda samo imetnikom skladišč, ki se pisno obvežejo:
(a) da bodo predali proizvode v nespremenjenem stanju ali za
mrznjene in/ali zapakirane za oskrbo v Skupnosti na krov:
— prekooceanskih ladij, ali

Člen 36
1.
Nadomestila se ne plačajo, če proizvodi, za katere so bile
sprejete izvozne deklaracije, ne dosežejo ene izmed destinacij iz
člena 33 v nespremenjenem stanju v 60 dneh po sprejetju.
2. V primerih iz odstavka 1 tega člena se uporablja člen 7(3) in
(4).
3.
Če proizvod iz sprejete carinske deklaracije, preden doseže
eno izmed destinacij iz člena 33, prečka območje Skupnosti, ki ni
ozemlje države članice izvoza, na katerem je bila deklaracija spre
jeta, je dokazilo, da je proizvod dosegel eno izmed predvidenih
destinacij, kontrolni izvod T5.

— letal na mednarodnih letih, vključno z leti med država
mi v Skupnosti, ali
— na vrtalne ali druge ploščadi iz člena 41;
(b) da bodo vodili evidenco, s pomočjo katere bodo lahko pris
tojni organi opravili potrebne preglede, in ki bo vsebovala
predvsem:
— datum vnosa v oskrbovalno skladišče,
— serijske številke spremnih carinskih dokumentov in mo
rebitne podatke o zadevnem carinskem uradu,
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— potrebne podatke za ugotavljanje istovetnosti proizvo
dov v skladu s členom 5(4),
— datum odpreme proizvodov iz oskrbovalnega skladišča,
— registrske številke in (morebitna) imena ladij ali letal, na
katera so bili proizvodi naloženi, ali ime skladišča,
v katerega so bili dani,

2.
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Fiksni znesek iz odstavka 1 se izračuna na naslednji način:

(a) ugotovi se skupne uvozne dajatve za enak proizvod, ki se
sprosti v prost promet v državi članici skladiščenja;
(b) dobljeni znesek iz točke (a) se nato poveča za 20 %.
Stopnja, ki se uporablja za izračun uvoznih dajatev, je:

— datum dostave na krov;
(c) da bodo hranili evidenco najmanj tri leta po koncu tekočega
koledarskega leta;
(d) da bodo sodelovali pri morebitnih pregledih, zlasti pri perio
dičnih pregledih, za katere pristojni organi menijo, da so pri
merni za preverjanje izpolnjevanja pogojev po tem odstavku;
(e) da bodo plačali zneske, ki se pri uporabi člena 39 zahtevajo
zaradi povračila nadomestil.
3. Zneski, ki se plačajo izvoznikom v skladu z odstavkom 1,
se knjižijo v knjigovodstvu organa, ki je plačal predplačilo.

Člen 38
1.
Če je bila izvozna deklaracija sprejeta v državi članici,
v kateri se nahaja oskrbovalno skladišče, pristojni carinski organi
ob vskladiščenju blaga v oskrbovalno skladišče potrdijo na nacio
nalnem dokumentu, ki se uporablja za pridobitev predplačila
nadomestila, da proizvodi izpolnjujejo pogoje iz člena 37.
2. Če je bila izvozna deklaracija sprejeta v drugih državah čla
nicah, kot je država, v kateri se nahaja oskrbovalno skladišče, je
dokazilo, da so bili proizvodi vskladiščeni v oskrbovalno skladiš
če, kontrolni izvod T5.
Med drugim morajo biti izpolnjena polja 33, 103, 104 in, kadar
je to ustrezno, 105 kontrolnega izvoda T5. Polje 104 kontrolne
ga izvoda T5 se pod „Drugo“ vpiše eden od vpisov iz Priloge XVI.
Ko pristojni carinski urad namembne države članice preveri, če so
proizvodi vpisani v evidenco iz člena 37(2), z zabeležko na
kontrolnem izvodu potrdi, da so bili proizvodi dani v skladišče.

(a) stopnja, ki velja na dan, ko proizvod ni dosegel določene de
stinacije, ali na dan, ko proizvod ni bil več v stanju, da bi bil
poslan v določeno destinacijo, ali
(b) če tega dneva ni mogoče določiti, stopnja, ki velja na dan, ko
se ugotovi, da obvezna destinacija ni bila upoštevana.
3.
Če imetnik skladišča lahko izkaže, da je znesek, ki je bil za
zadevni proizvod plačan vnaprej, nižji od fiksnega zneska, izra
čunanega v skladu z odstavkom 2, plača samo ta znesek, pove
čan za 20 %.
Če pa je bil znesek plačan vnaprej v drugi državi članici, se pove
ča za 40 %. V teh primerih se za države članice skladiščenja, ki
niso vključene v Evropsko monetarno unijo, znesek preračuna
v nacionalno valuto države članice skladiščenja, pri čemer se
uporabi menjalni tečaj za evro na dan, ki se uporablja za izračun
uvoznih dajatev iz prvega pododstavka točke (a) odstavka 2.
4.
Plačilo iz tega člena ne zajema izgub med skladiščenjem
v oskrbovalnem skladišču iz naravnih vzrokov ali zaradi
embalaže.

Člen 40
1. Najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev pristojni organi držav
članic, v katerih se nahajajo oskrbovalna skladišča, opravijo fizič
ni pregled količine skladiščenih proizvodov v teh skladiščih.
Če pa carinski organi stalno fizično nadzirajo vskladiščenje in
izskladiščenje proizvodov iz oskrbovalnega skladišča, lahko pris
tojni organi preverjanje omejijo na dokumentarni pregled skladiš
čenih proizvodov.
2. Pristojni organi držav članic skladiščenja lahko dovolijo pre
nos proizvodov v drugo oskrbovalno skladišče.

Člen 39
1. Če se za proizvod, predan v oskrbovalno skladišče, ugotovi,
da ni dosegel ali da ni bil v stanju, da bi bil poslan v predvideno
destinacijo, plača imetnik skladišča fiksni znesek pristojnemu or
ganu v državi članici skladiščenja.

V teh primerih se podatki za drugo oskrbovalno skladišče vnese
jo v evidenco prvega oskrbovalnega skladišča. Tudi drugo
specializirano oskrbovalno skladišče in imetnik skladišča morata
pridobiti posebno dovoljenje za namene skladiščenja v oskrbo
valnem skladišču.
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Ko se proizvode preda pod nadzor drugega oskrbovalnega skla
dišča, je imetnik drugega oskrbovalnega skladišča odgovoren za
morebitna plačila v skladu s členom 39.
3.
Če se drugo oskrbovalno skladišče ne nahaja v isti državi
članici kot prvo, je dokazilo, da so bili proizvodi dani v drugo os
krbovalno skladišče, izvirnik kontrolnega izvoda T5, na katerem
je eden od vpisov iz člena 38(2).
Pristojni carinski urad namembne države članice preveri, če so
proizvodi evidentirani po členu 37(2), in nato potrdi kontrolni
izvod T5 z zabeležko, da so bili proizvodi vskladiščeni v skladišče.
4. Če se proizvode odstrani iz oskrbovalnega skladišča in se jih
da na krov ladje ali letala v drugi državi članici, kot je država čla
nica skladiščenja, se dokazilo o tem zagotovi na način iz
člena 36(3).
5. Dokazilo o predaji pod nadzor drugega oskrbovalnega skla
dišča, dokazilo o dobavi na krov ladje ali letala v Skupnosti in do
kazilo o dobavi iz členov 41 in 42(3)(a) je treba predložiti, razen
v primerih višje sile, v 12 mesecih od datuma odstranitve proiz
vodov iz oskrbovalnega skladišča, pri čemer se smiselno uporablja
člen 46(3), (4) in (5).

POGLAVJE 2

Posebni primeri

Člen 41
1. Dobave za oskrbo na krovu se za namene določitve stopnje
nadomestila štejejo za dobave v smislu člena 33(1)(a):
(a) na vrtalne in druge ploščadi za pridobivanje naravnih suro
vin, kamor spadajo tudi pomožni objekti za podporo teh del,
ki se nahajajo v obalnem pasu evropske celine ali v obalnem
pasu neevropskega dela Skupnosti, vendar izven pasu treh
milj od temeljne črte, ki se uporablja za določitev teritorial
nega morja držav članic; in
(b) na odprtem morju na vojaške ladje in pomožna plovila, ki
plujejo pod zastavo države članice.
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(b) v primeru ploščadi:

— so te dobave v okviru oskrbovanja, ki ga pristojni organi
države članice, iz katere se oskrbujejo ploščadi, štejejo za
običajnega. V zvezi s tem se upoštevajo tista pristanišča
ali kraji nakladanja, vrsta ladij pri oskrbi po morju ter vr
sta embalaže in zabojniki, ki se, razen v primerih višje
sile, običajno uporabljajo,

— oskrbovalno ladjo ali helikopter upravlja fizična ali prav
na oseba, ki v Skupnosti vodi evidenco, ki jo je mogoče
preveriti in ki daje zadostne podatke o plovbi ali letu.

3. Potrdila o dobavi na krov iz točke (a) odstavka 2 morajo
vsebovati dovolj podatkov o proizvodih in ime in/ali druge
podatke za ugotovitev istovetnosti ploščadi ali vojaškega ali po
možnega plovila, na katerega so bili proizvodi dobavljeni, ter
datum dobave. Države članice lahko zahtevajo dodatne podatke.

Takšna potrdila podpiše:

(a) v primeru ploščadi: oseba, ki jo upravljalec ploščadi šteje za
odgovorno za oskrbo na krovu. Pristojni organi sprejmejo
potrebne ukrepe, da zagotovijo resničnost poslov. Države
članice obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih;

(b) v primeru vojaških ali pomožnih plovil: pomorski organi.

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice za dobave na
ploščadi izvoznike oprostijo obveznosti, da morajo predložiti po
trdilo o dobavi na ploščad ob dobavah:

(a) ki izpolnjujejo pogoje za nadomestilo do 3 000 EUR na po
samezni izvozni posel,

(b) ki državi članici zagotavljajo zadostna jamstva o prispetju
proizvodov v namembni kraj, in

(c) če predložijo prevozno listino in dokazilo o plačilu.
„Oskrba na krovu“ pomeni proizvode, ki so namenjeni izključno
za porabo na krovu.
2.
Odstavek 1 se uporablja le v primeru, da je stopnja
nadomestila višja od najnižje stopnje.
Države članice lahko uporabljajo te določbe za vse dobave oskr
be na krovu, pod pogojem da:
(a) se predloži potrdilo o dobavi na krov; in

4. Pristojni organi države članice, ki odobri nadomestilo, s pre
verjanjem evidence izvoznika in upravljalca oskrbovalne ladje ali
helikopterja kontrolirajo količine, ki so bile prijavljene kot dobav
ljene na ploščad. Pri tem tudi preverijo, da količine proizvodov za
oskrbo, dobavljene v skladu s tem členom, ne presegajo zahtev
posadke.

Za namene prvega pododstavka lahko po potrebi zaprosijo za
pomoč pristojne organe drugih držav članic.
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— carinski dokument ali dokument, ki ga sopodpiše carin
ski organ v tretji državi, kjer se blago dobavi na krov, ki
potrjuje, da so vsi proizvodi v zabojniku ali celotna
nerazdeljena pošiljka proizvodov dokončno zapustili os
krbovalno skladišče in bili dobavljeni na krov ter navaja
število delnih dobav; ti dokumenti se lahko sestavijo po
vzorcu iz Priloge XVIII.

5.
Če se za dobave na ploščad uporablja člen 8, se pod „Dru
go“ v polju 104 kontrolnega izvoda T5 vpiše eden od vpisov iz
Priloge XVII.

6.
Če se uporablja člen 37, mora imetnik skladišča v evidenco
iz točke (b) člena 37(2) vpisati podatke o ploščadi, na katero poš
lje
posamezno
pošiljko,
ime/številko
oskrbovalne
ladje/helikopterja in datum dobave na krov. Potrdila o dobavi na
krov iz točke (a), drugega pododstavka odstavka 3 tega člena se
štejejo za del takšne evidence.

7.
Države članice zagotovijo, da se vodi evidenco količin pro
izvodov, razčlenjenih po sektorjih, ki se dobavljajo na ploščadi in
ki izpolnjujejo pogoje tega člena.

(c) Če dokumentov iz točke (a) in druge alinee točke (b) ni mo
goče predložiti, lahko država članica sprejme dokazilo v ob
liki potrdila o prejemu, ki ga podpiše kapitan ali drugi častnik
na dolžnosti in ki je potrjen z žigom ladje.

Če dokumentov iz druge alinee točke (b) ni mogoče predlo
žiti, lahko država članica sprejme dokazilo v obliki potrdila
o prejemu, ki ga podpiše uslužbenec letalskega prevoznika in
ki je potrjen z žigom letalskega prevoznika.

Člen 42

1.
Za namene določitve stopnje nadomestila, ki se lahko
odobri, se dobave za oskrbo izven Skupnosti štejejo za dobave iz
točke (a) člena 33(1).

2.
Če je stopnja nadomestila različna glede na destinacijo, se
odstavek 1 uporablja pod pogojem, da se predloži dokazilo, da so
proizvodi, ki so bili dejansko dobavljeni na krov, isti kot proiz
vodi, ki so zapustili carinsko območje Skupnosti v ta namen.
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(d) Države članice ne sprejmejo dokumentov iz točke (a) in druge
alinee točke (b), če ne vsebujejo vseh podatkov o proizvodu,
dobavljenem na krov, in datum dobave ter registrsko števil
ko in (morebitno) ime ladje/ladij ali letala/letal. Države člani
ce lahko zahtevajo dodatne podatke ali dokumente, da bi
preverile, če dobavljene količine za oskrbo izpolnjujejo obi
čajne zahteve posadke in potnikov ladje ali letala.

3.
Za izvajanje tega člena „neposredna dobava“ pomeni doba
vo zabojnika ali dobavo nerazdeljene pošiljke proizvodov na krov
ladje.

5.
V vseh primerih je kot dokazilo treba zahtevku za plačilo
priložiti izvod ali fotokopijo prevozne listine in listine, ki doka
zuje plačilo proizvodov za oskrbo.

4.

6.
Proizvodi, vključeni v ureditev iz člena 37, se ne smejo
uporabljati za dobave v skladu s točko (b) odstavka 4 tega člena.

Dokazila iz odstavka 2 se zagotovi na naslednji način:

(a) Dokazilo o neposredni dobavi na krov za oskrbo predstavlja
carinski dokument ali dokument, ki ga sopodpiše carinski
organ tretje države, kjer se opravi dobava na krov; ti
dokumenti se lahko sestavijo po vzorcu iz Priloge XVIII.

Dokument se izpolni v enem ali več uradnih jezikih Skupno
sti in v jeziku, ki se uporablja v zadevni tretji državi.

(b) Če izvoženi proizvodi niso del neposredne dobave in se pred
dobavo na krov za oskrbo predajo pod carinski nadzor v na
membni tretji državi, dokazilo o dobavi na krov predstavlja
jo naslednji dokumenti:

— carinski dokument ali dokument, ki ga sopodpiše carin
ski organ v tretji državi, ki potrjuje, da je bila vsebina za
bojnika ali nerazdeljene pošiljke proizvodov predana
v oskrbovalno skladišče in da se bodo ti proizvodi upo
rabljali izključno za oskrbo; ti dokumenti se lahko sesta
vijo po vzorcu iz Priloge XVIII, in

7.

Smiselno se uporablja člen 24.

8.

Za primere iz tega člena se člen 34 ne uporablja.

Člen 43

1.
Z odstopanjem od člena 161(3) Uredbe (EGS) št. 2913/92
se kmetijski proizvodi, dobavljeni na otok Heligoland, za namene
uporabe določb o plačilu nadomestil, štejejo za izvožene.

2.
Proizvodi, dobavljeni v San Marino, se ne štejejo za
izvožene, za namene določb o plačilu nadomestil.
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Člen 44
1. Nadomestilo se ne more odobriti za proizvode, ki se ponov
no izvozijo v skladu s členom 883 Uredbe (EGS) št. 2454/93,
razen če je bil zahtevek za povračilo ali odpust uvoznih dajatev
zavrnjen in če so izpolnjeni drugi pogoji za odobritev
nadomestila.
2.
Če se proizvodi ponovno izvozijo po postopku iz odstavka
1, se v dokumentih iz člena 5(4) sklicuje na ta postopek.
Člen 45
V primeru izvoza za:
— oborožene sile, ki so stalno nameščene v tretji državi pod
poveljstvom države članice ali mednarodne organizacije, ka
tere članica je najmanj ena država članica,
— mednarodne organizacije s sedežem v tretji državi, katere čla
nica je najmanj ena država članica,
— diplomatska predstavništva s sedežem v tretji državi,
za katere izvoznik ne more predložiti dokazila iz člena 17(1) in
(2), se šteje, da so bili proizvodi uvoženi v tretjo državo, kjer so
oborožene sile stalno nameščene ali ima mednarodna organiza
cija ali diplomatsko predstavništvo svoj sedež, če se predloži do
kazilo o plačilu proizvodov in potrdilo o dobavi, ki ga izdajo
oborožene sile, mednarodna organizacija ali diplomatsko pred
stavništvo v tej tretji državi.
NASLOV IV
POSTOPEK ZA PLAČILO NADOMESTILA

POGLAVJE 1

Splošno

17.7.2009

Za namene tega odstavka se smiselno uporabljajo členi 199(2) in
(3), 222, 223 in 224 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.
Razen v primerih višje sile, je treba dokumente za plačilo
nadomestila ali za sprostitev varščine predložiti v 12 mesecih od
datuma, na katerega je bila sprejeta izvozna deklaracija.

Če izvozno dovoljenje za izvozni posel, za katerega se lahko pla
ča nadomestilo, izda druga država članica, kot je država članica iz
voza, mora biti dokumentom za plačilo nadomestila priložena
pravilno označena fotokopija obeh strani tega dovoljenja.

3.
Če kontrolni izvod T5 ali, kjer je to ustrezno, nacionalni
dokument, ki dokazuje izstop s carinskega območja Skupnosti, ni
vrnjen v carinski urad odhoda ali kontrolnemu organu v treh me
secih od izdaje zaradi okoliščin, na katere izvoznik ne more vpli
vati, lahko izvoznik pri pristojni agenciji vloži obrazložen
zahtevek, da se drugi dokumenti upoštevajo kot enakovredni.

Dokumenti, ki se lahko predložijo kot dokazila k takšnemu za
htevku, so:

(a) če je bil kot dokazilo, da je proizvod zapustil carinsko
območje Skupnosti, izdan kontrolni izvod ali nacionalni
dokument:

— izvod ali fotokopija prevozne listine, in

— dokument, ki dokazuje, da je bil proizvod prijavljen pri
carinskem uradu tretje države, ali en ali več dokumentov
iz člena 17(1), (2) in (4).

Zahteva glede dokumentov iz druge alinee se lahko opusti
v primeru izvoza, pri katerem nadomestilo ne presega
2 400 EUR; v tem primeru pa mora izvoznik predložiti do
kazilo o plačilu.

Člen 46
1. Nadomestilo se plača samo na posebno zahtevo izvoznika
in države članice, na katere ozemlju je bila sprejeta izvozna
deklaracija.

Pri izvozu v tretje države, ki so podpisnice Konvencije
o skupnem tranzitnem postopku, se kot dokazilna listina šte
je peti izvod skupnega tranzitnega dokumenta, ki jo žigosajo
te države, ali overjena fotokopija tega dokumenta ali
obvestilo carinskega urada odhoda;

Zahtevek za nadomestilo se vloži:
(a) v pisni obliki, pri čemer lahko država članica določi poseben
obrazec; ali
(b) z računalniškim prenosom v skladu s pravili, ki jih določijo
pristojni organi.
Vendar se lahko države članice odločijo, da morajo zahtevki za
nadomestila slediti eni od metod iz drugega pododstavka.

(b) če se uporabljajo členi 33, 37 ali 41, potrdilo carinskega ura
da, pristojnega za preverjanje zadevne destinacije, da so iz
polnjeni pogoji, da lahko ta urad potrdi kontrolni izvod T5;
ali

(c) če se uporablja člen 33(1)(a) ali 37, potrdilo o prevzemu iz
člena 42(3)(c) in dokument, ki dokazuje plačilo dobave za
oskrbo.
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Za namene tega odstavka je potrdilo carinskega urada izstopa, da
je bil kontrolni izvod T5 pravilno predložen in ki vsebuje serijsko
številko in naziv urada, ki je izdal kontrolni izvod, ter datum, ko
je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti, enakovredno
kontrolnemu izvodu T5.

V zvezi s predložitvijo enakovrednega dokazila se uporablja od
stavek 4.

4.
Če kljub temu, da je ravnal z vso potrebno skrbnostjo, iz
voznik ni mogel pridobiti in posredovati zahtevane dokumente iz
člena 17 v roku iz odstavka 2 tega člena, se mu lahko na zahtevo
odobri daljši rok za predložitev dokumentov.

5.
Zahtevek iz odstavka 3, da se za enakovredne dokumente
štejejo drugi dokumenti, z dokazili ali brez njih, ter zahtevek za
podaljšanje roka iz odstavka 4 je treba vložiti v roku, ki je določen
v odstavku 2. Če pa se zahtevek vloži v šestih mesecih po pred
pisanem roku, se uporabljajo določbe prvega pododstavka
člena 47(2).

6.
Če se uporablja člen 34, je treba zahtevke za plačilo
nadomestila, razen v primerih višje sile, vložiti v 12 mesecih od
meseca dobave na krov; vendar pa je zaradi dovoljenja iz čle
na 34(1) lahko potrebno, da izvoznik zahtevek za plačilo vloži
v krajšem roku.

7.
Pristojni organi držav članic lahko zahtevajo prevod vseh
dokumentov v zvezi s zahtevki za plačilo nadomestila v uradni je
zik ali enega od uradnih jezikov zadevne države članice.

8. Plačila iz odstavka 1 pristojni organ izvrši v treh mesecih od
dneva, ko je dobil vse dokumente in podatke, potrebne za reše
vanje zahtevka, razen v naslednjih primerih:
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Člen 47
1. Če so bile izpolnjene vse druge zahteve, ki jih za dokazova
nje pravice do nadomestila določajo pravila Skupnosti, razen upo
števanja katerega od rokov iz členov 7(1), 16(1) in 37(1), se
uporabljajo naslednja pravila:
(a) nadomestilo se najprej zmanjša za 15 %;
(b) preostanek nadomestila, v nadaljevanju
nadomestilo“, se nato zmanjša takole:
(i)

„zmanjšano

2 % zmanjšanega nadomestila za vsak dan prekoračitve
roka iz člena 16(1);

(ii) 5 % zmanjšanega nadomestila za vsak dan prekoračitve
roka iz člena 7(1); ali
(iii) 10 % zmanjšanega nadomestila za vsak dan prekoračit
ve roka iz člena 37(1).
2. Če se dokazilo, da so bile izpolnjene vse zahteve, določene
v predpisih Skupnosti, predloži v šestih mesecih po poteku rokov
iz člena 46(2) in (4), se plača nadomestilo v višini 85 % zneska, ki
bi bil plačan, če bi bile vse zahteve izpolnjene.
Če se dokazilo, da so bile izpolnjene vse zahteve, določene v pred
pisih Skupnosti, predloži v šestih mesecih po poteku rokov iz čle
na 46(2) in (4), prekoračeni pa so roki iz člena 7(1), 16(1) ali
37(1), se plača nadomestilo v višini nadomestila, zmanjšanega
v skladu z odstavkom 1 tega člena, od katerega se odšteje 15 %
zneska, ki bi bil plačan, če bi bili roki upoštevani.
3. Če je bilo nadomestilo plačano vnaprej v skladu s čle
nom 31 in ni bil upoštevan eden ali več rokov iz členov 7(1) in
16(1), zapade del varščine v višini zmanjšanja, ki se izračuna
v skladu z odstavkom 1 tega člena, kateremu se prišteje 10 %.
Ostanek varščine se sprosti.

(a) višje sile; ali

(b) če je bila uvedena posebna upravna preiskava glede upravi
čenosti do nadomestila. V teh primerih se plačilo lahko izvr
ši šele takrat, ko se potrdi pravico do nadomestila; ali

Če se nadomestilo plača vnaprej v skladu s členom 31 in se do
kazilo, da so bile izpolnjene vse zahteve, določene v predpisih
Skupnosti, predloži v šestih mesecih po poteku roka iz čle
na 46(2) in (4), se povrne znesek v višini 85 % varščine.
Če v primerih iz tretjega pododstavka ni bil upoštevan tudi eden
ali več rokov iz členov 7(1) in 16(1), se povrne znesek v višini:

(c) poravnave iz drugega pododstavka člena 49(2).
— zneska, ki se vrne v skladu s tretjim pododstavkom,
9.
Države članice lahko odločijo, da ne dodelijo nadomestil,
kadar je znesek na izvozno deklaracijo manjši ali enak 100 EUR.

— od katerega se odšteje del zapadle varščine v skladu s prvim
pododstavkom.
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4.
Skupno zmanjšanje nadomestila ne sme biti večje od celot
nega nadomestila, ki bi bilo plačano, če bi bile zahteve izpolnjene.
5. Za namene tega člena se neupoštevanje rokov iz člena 36(1)
šteje kot neupoštevanje rokov iz člena 7(1).
6.

Če se uporablja člen 4(2) in/ali člen 25(3) in/ali člen 48:

— se zmanjšanja iz tega člena izračunajo na podlagi
nadomestila, ki se plača v skladu s členom 4(2)
in/ali členom 25(3) in/ali členom 48,
— zmanjšanje nadomestila iz tega člena ne sme biti večje od
nadomestila, ki se plača v skladu s členom 4(2)
in/ali členom 25(3) in/ali členom 48.

POGLAVJE 2

17.7.2009

Prvi pododstavek ne velja, če izvoznik pristojnim organom doka
že, da je stanje iz omenjenega pododstavka posledica višje sile,
očitne napake, ali, kjer je to primerno, pravilnih informacij o prejš
njem plačilu.

Prvi pododstavek ne velja, če se za kazni, ki temeljijo na enakih
elementih, ki določajo pravico do izvoznega nadomestila
uporablja odstavek 1.

3. Šteje se, da je zaprošeno nadomestilo znesek, ki se izračuna
iz podatkov, danih v skladu s členom 5. Če je nadomestilo različ
no glede na destinacijo, se diferencialni del zaprošenega
nadomestila izračuna iz podatkov o količini, teži in destinaciji, ki
se zagotovijo na način iz člena 46.

4.

Kazen, predvidena v točki (a) odstavka 1, se ne uporabi:

Kazni in izterjava preveč plačanih zneskov
(a) v primerih višje sile;
Člen 48
1. Če se ugotovi, da je izvoznik z namenom pridobitve izvoz
nega nadomestila zaprosil za višje izvozno nadomestilo, kot mu
pripada, se za izvoz proizvodov plača nadomestilo, ki velja za
dejansko izvožene proizvode, ki se zmanjša za:
(a) polovico razlike med zaprošenim nadomestilom in nadome
stilom, ki velja za dejanski izvoz;
(b) dvakratno razliko med zaprošenim nadomestilom in veljav
nim nadomestilom, če je izvoznik namerno navedel napačne
podatke.
2. Ne glede na drugi odstavek člena 9, kjer se je izkazalo, da
stopnja izvoznega nadomestila v skladu s členom 9 ni bila ome
njena, se bo omenjena stopnja štela za nično. Če je znesek izvoz
nega nadomestila, izračunan glede na informacije v skladu
s členom 9, nižji od veljavnega zneska, se za zadevni izvoz plača
nadomestilo, ki velja za dejansko izvožene proizvode, zmanjšano
za:

(b) v izjemnih primerih, ko izvoznik na svojo lastno pobudo,
takoj ko izve, da je zaprosil za previsoko nadomestilo, o tem
pisno obvesti pristojni organ, razen če pristojni organ obves
ti izvoznika, da namerava preveriti zahtevek, ali izvoznik na
drug način izve za to namero, ali pa je pristojni organ že ugo
tovil, da je bilo zaprošeno nadomestilo nepravilno;

(c) pri očitni napaki v zvezi z zaprošenim nadomestilom, ki jo
prizna pristojni organ;

(d) če je zaprošeno nadomestilo v skladu z Uredbo (ES)
št. 1043/2005 in zlasti s členom 10 te uredbe in se izračuna
na podlagi povprečnih količin, ki se uporabljajo v določenem
obdobju;

(e) pri popravkih teže, če razlika v teži nastane zaradi načina
tehtanja.

(a) 10 % razlike med izračunanim nadomestilom in veljavnim
zneskom nadomestila za dejanski izvoz, če je razlika večja od
1 000 EUR;

5. Če je rezultat zmanjšanj iz točke (a) in (b) odstavka 1 nega
tiven znesek, izvoznik plača ta negativen znesek.

(b) 100 % razlike med izračunanim nadomestilom in veljavnim
zneskom nadomestila za dejanski izvoz, če je izvoznik nave
del nadomestilo, ki je manjše od 1 000 EUR, veljavno
nadomestilo pa je višje od 10 000 EUR;

6. Če pristojni organi ugotovijo, da je bil zaprošen nepravilen
znesek in da izvozni posel ni bil izveden in se zato nadomestilo
ne more zmanjšati, izvoznik plača kazen iz točke (a) ali (b)
odstavka 1, ki bi veljala, če bi bil izvoz izvršen. Če je stopnja
nadomestila različna glede na destinacijo, se za izračun zaproše
nega nadomestila in veljavnega nadomestila uporabi najnižja po
zitivna stopnja ali, če je ta višja, stopnja, ki se dobi iz kazalcev
glede na destinacijo v skladu s členom 31(2) razen če je navedena
obvezna destinacija.

(c) 200 % razlike med izračunanim nadomestilom in veljavnim
nadomestilom, če izvoznik namerno navede napačne
podatke.
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7.
Plačila po odstavkih 5 in 6 se izvršijo v 30 dneh po preje
mu zahtevka za plačilo. Če se ta rok ne upošteva, izvoznik plača
obresti po obrestni meri iz člena 49(1) za obdobje, ki se začne 30
dni po datumu prejema zahtevka za plačilo in konča na dan pred
dnem plačila zahtevanega zneska.

8.
Kazni se ne uporabljajo, kadar je zahtevani znesek višji od
veljavnega nadomestila v skladu s členi 4(2), 25(3) in/ali 47.

9. Kazni se uporabijo brez poseganja v morebitne druge kazni,
ki jih določajo nacionalni predpisi.

10. Države članice lahko kazni ne izrečejo, če znesek na izvoz
no deklaracijo znaša 100 EUR ali manj.

11.
Če proizvod v izvozni deklaraciji ni zajet v dovoljenju, se
nadomestilo ne odobri in se odstavek 1 ne uporablja.

12.
Če je bilo nadomestilo določeno vnaprej, izračun kazni te
melji na stopnjah nadomestil, ki veljajo na dan vložitve zahtevka
za dovoljenje, pri čemer se ne upoštevajo izgube nadomestila
v skladu s členom 4(1) ali znižanja nadomestila v skladu s čle
nom 4(2) ali 25(3). Po potrebi se te stopnje popravi na dan spre
jetja izvozne deklaracije ali plačilne deklaracije.

Člen 49

1.
Brez poseganja v obveznost plačila negativnega zneska iz
člena 48(5), upravičenec povrne neupravičeno prejeta
nadomestila, kar vključuje tudi kazni po členu 48(1) in obresti, iz
računane za čas od plačila do povračila. Če pa:

L 186/27

Če je bilo plačilo neupravičeno izvršeno zaradi napake pristojne
ga organa, se ne zaračuna obresti oz. se zaračuna največ znesek
v višini neupravičenega dobička, ki ga določi država članica.

Če se nadomestilo plača pooblaščencu, sta z izvoznikom solidar
no odgovorna za povračilo preveč plačanih zneskov,
neupravičeno sproščenih varščin in obresti v zvezi z zadevnim
izvozom. Odgovornost pooblaščenca pa je omejena na znesek, ki
mu je bil dejansko plačan, ter obresti na ta znesek.

2.
Povrnjeni zneski, zneski v skladu s členom 48(5) in (6) in
izterjane obresti se plačajo plačilnim agencijam, ki te zneske
odštejejo od izdatkov Evropskega kmetijskega jamstvenega skla
da (EKJS).

Če se rok za plačilo ne upošteva, država članica lahko določi, da
se namesto povračila, preveč plačane zneske, neupravičeno spro
ščene varščine in izravnalne obresti odšteje od kasnejših plačil za
devnemu izvozniku.

Drugi pododstavek se uporablja tudi za zneske, ki se plačajo
v skladu s členom 48(5) in (6).

3.
Države članice lahko ne zahtevajo povračila preveč plača
nih nadomestil, neupravičeno sproščenih varščin, obresti in zne
skov iz člena 48(5), če povračilo na izvozno deklaracijo ne
presega 100 EUR, pod pogojem da nacionalni predpisi določajo
podobna pravila glede nevračanja takšnih zneskov, kar pa ne vpli
va na možnost iz člena 48(10), da se za majhne zneske kazni ne
izreče.

4.

Obveznost vračila iz prvega odstavka ne velja:

(a) povračilo pokriva nezapadlo varščino, se zaseg te varščine
v skladu s členom 32(1) šteje za izterjavo dolgovanih
zneskov;

(a) če je pristojni organ države članice ali drug organ pomoto
ma izvršil plačilo in upravičenec napake ni mogel na enosta
ven način ugotoviti ter je ravnal v dobri veri; ali

(b) je bila varščina sproščena, upravičenec plača del varščine, ki
bi zapadla, ter obresti, izračunane od datuma sprostitve do
zadnjega dne pred plačilom.

Plačilo se izvrši v 30 dneh od prejema zahtevka za plačilo.

(b) če je od dneva obvestila upravičencu o končni odločitvi glede
odobritve nadomestila do takrat, ko je nacionalni organ ali
organ
Skupnosti
prvič
obvestil
upravičenca
o neupravičenosti plačila, preteklo več kot štiri leta. Ta do
ločba se uporablja samo, če je upravičenec ravnal v dobri
veri.

Če se od upravičencev zahteva povračilo sredstev, lahko država
članica za izračun obresti upošteva, kot da je bilo plačilo izvršeno
20. dan po datumu zahtevka za povračilo.

Dejanja tretje osebe, ki se neposredno ali posredno nanašajo na
potrebne formalnosti za plačilo nadomestila, vključno z dejanji
nadzornih agencij, veljajo kot dejanja upravičenca.

Veljavna obrestna mera se izračuna v skladu z nacionalnimi
predpisi; obrestna mera ne more biti nižja od obrestne mere za
vračila zneskov po nacionalnih predpisih.

Določbe tega odstavka ne veljajo za predplačila nadomestil. V pri
merih, ko se znesek ne povrne zaradi uporabe tega odstavka,
upravne sankcije iz točke (a) člena 48(1) ne veljajo.

L 186/28

Uradni list Evropske unije

SL
NASLOV V
KONČNE DOLOČBE

17.7.2009

členov 4(1), 6 in 42. Oznake se združujejo po sektorjih. Dr
žave članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi
jo uradno poročanje teh podatkov najpozneje drugi mesec
po sprejetju izvozne deklaracije.

Člen 50
Države članice uradno obvestijo Komisijo:
— nemudoma, o primerih uporabe člena 27(1); Komisija
uradno obvesti druge države članice,
— za vsako 12-mestno oznako, o količinah izvoženih proizvo
dov brez izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo
nadomestila za primere iz prve alinee drugega pododstavka

Člen 51
Uredba (ES) št. 800/1999 se razveljavi.
Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to
uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi XX.
Člen 52
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Ev
ropske unije.

Ta uredba je v celoti obvezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 7. julija 2009
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije
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PRILOGA I
Proizvodi in destinacije, ki se izključijo iz oddaljenega območja z nadomestilom

PROIZVODNI SEKTOR – IZKLJUČENE DESTINACIJE
Sladkor (*)
Sladkor ali sladkorni proizvodi z oznako 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, Alžirija, Turčija,
Sirija, Libanon
Žita (*)
Oznaka KN 1001 – Rusija, Moldavija, Ukrajina, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Albanija, Nekdanja jugoslovanska repub
lika Makedonija, Turčija, Sirija, Libanon, Izrael, Egipt, Libija, Tunizija, Alžirija, Maroko, Ceuta, Melilla
Oznaka KN 1003 – Vse destinacije
Oznaka KN 1004 – Islandija, Rusija
Riž (*)
Oznaka KN 1006 – Vse destinacije
Mleko in mlečni proizvodi (*)
Vsi proizvodi – Maroko, Alžirija
Mleko in mlečni proizvodi z oznako KN 0401 30; 0402 21; 0402 29; 0402 91; 0402 99; 0403 90; 0404 90; 0405 10;
0405 20; 0405 90 – Kanada, Mehika, Turčija, Sirija, Libanon
0406 – Sirija, Libanon, Mehika
Goveje in telečje meso
Vsi proizvodi – Vse destinacije
Perutnina
Perutnina – Vse destinacije
Enodnevni piščanci z oznako KN 0105 11 – Združene države, Kanada, Mehika
Jajca (*)
Jajca v lupini z oznako nomenklature za izvozna nadomestila 0407 00 30 9000 Japonska, Rusija, Kitajska, Tajvan,
Valilna jajca z oznako nomenklature za izvozna nadomestila 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 – Združene države, Ka
nada, Mehika

(*) Druga kot v obliki proizvodov, ki niso vključeni v Prilogo I, ki vsebujejo manj kot 90 % teže zadevnega proizvoda.
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PRILOGA II
Navedbe iz člena 5(8)
— v bolgarščini:

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

— v španščini:

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

— v češčini:

Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009

— v danščini:

Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemščini:

Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— v estonščini:

Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009

— v grščini:

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

— v angleščini:

Conformity check Regulation (EC) No 612/2009

— v francoščini:

Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009

— v italijanščini:

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

— v latvijščini:

Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude

— v litovščini:

Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— v madžarščini:

Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet

— v malteščini:

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

— v nizozemščini:

Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poljščini:

Kontrola zgodności — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— v portugalščini:

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

— v romunščini:

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

— v slovaščini:

Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009

— v slovenščini:

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

— v finščini:

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

— v švedščini:

Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009
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PRILOGA III
Vpisi iz člena 8
— v bolgarščini:

Регламент (ЕО) № 612/2009

— v španščini:

Reglamento (CE) no 612/2009

— v češčini:

Nařízení (ES) č. 612/2009

— v danščini:

Forordning (EF) nr. 612/2009

— v nemščini:

Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— v estonščini:

Määrus (EÜ) nr 612/2009

— v grščini:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— v angleščini:

Regulation (EC) No 612/2009

— v francoščini:

Règlement (CE) no 612/2009

— v italijanščini:

Regolamento (CE) n. 612/2009

— v latvijščini:

Regula (EK) Nr. 612/2009

— v litovščini:

Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— v madžarščini:

612/2009/EK rendelet

— v malteščini:

Regolament (KE) Nru 612/2009

— v nizozemščini:

Verordening (EG) nr. 612/2009

— v poljščini:

Rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— v portugalščini:

Regulamento (CE) n.o 612/2009

— v romunščini:

Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— v slovaščini:

Nariadenie (ES) č. 612/2009

— v slovenščini:

Uredba (ES) št. 612/2009

— v finščini:

Asetus (EY) N:o 612/2009

— v švedščini:

Förordning (EG) nr 612/2009

L 186/31

L 186/32

Uradni list Evropske unije

SL

PRILOGA IV
Navedbe iz člena 9
— v bolgarščini:

Сума на възстановяване под 1 000 EUR

— v španščini:

Restitución inferior a 1 000 EUR

— v češčini:

Částka náhrady nižší než 1 000 EUR

— v danščini:

Restitutioner mindre end 1 000 EUR

— v nemščini:

Erstattung weniger als 1 000 EUR

— v estonščini:

Eksporditoetus alla 1 000 euro

— v grščini:

Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR

— v angleščini:

Refunds less than EUR 1 000

— v francoščini:

Restitution inférieure à 1 000 EUR

— v italijanščini:

Restituzione inferiore a 1 000 EUR

— v latvijščini:

Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

— v litovščini:

Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR

— v madžarščini:

1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés

— v malteščini:

Rifużjonijiet ta’ anqas minn EUR 1 000

— v nizozemščini:

Restitutie minder dan 1 000 EUR

— v poljščini:

Refundacja poniżej 1 000 EUR

— v portugalščini:

Restituição inferior a 1 000 EUR

— v romunščini:

Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR

— v slovaščini:

Náhrady nižšie ako 1 000 EUR

— v slovenščini:

Nadomestila manj kot 1 000 EUR

— v finščini:

Alle 1 000 euron tuet

— v švedščini:

Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro
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PRILOGA V
Vpisi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 10(1)(c)
— v bolgarščini:

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

— v španščini:

Documento transporte con destino fuera de la CE presentado

— v češčini:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

— v danščini:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

— v nemščini:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

— v estonščini:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

— v grščini:

Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

— v angleščini:

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

— v francoščini:

Document de transport avec destination hors CE présenté

— v italijanščini:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

— v latvijščini:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

— v litovščini:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

— v madžarščini:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

— v malteščini:

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

— v nizozemščini:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

— v poljščini:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

— v portugalščini:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

— v romunščini:

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

— v slovaščini:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

— v slovenščini:

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

— v finščini:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

— v švedščini:

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
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PRILOGA VII
Vpisi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 11(5)
— v bolgarščini:

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

—
— v španščini:

—

—

—

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
empresa 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 estonščini:

—

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

— v nemščini:

вид:

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

— v danščini:

—

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

— v češčini:

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 grščini:

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

—

— v angleščini:

—

—

—

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
concerned:

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
interessata:

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

—

— v litovščini:

—

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

— v latvijščini:

τύπος:

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

— v italijanščini:

—

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

— v francoščini:

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 madžarščini:

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

—

— v malteščini:

—

—

—

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 romunščini:

—

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

— v portugalščini:

típus:

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

— v poljščini:

—

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

— v nizozemščini:

Szállítási okmány:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela
empresa 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 slovaščini:

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

—
— v slovenščini:

—

typ:

—

číslo:

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

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:
—

—
— v švedščini:

—

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

— v finščini:

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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PRILOGA VII

Vpisi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 11(5)

— v bolgarščini:

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

—
— v španščini:

—

—

—

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 kombini
erten Straßen- und Schienenverkehr:
—

—
— v estonščini:

—

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

— v nemščini:

вид:

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

— v danščini:

—

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

— v češčini:

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:
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— v grščini:

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

—
— v angleščini:

—

—

—

—

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 madžarščini:

αριθμός:

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

— v litovščini:

—

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

— v latvijščini:

είδος:

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

— v italijanščini:

—

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

— v francoščini:

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 malteščini:

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

—

— v nizozemščini:

—

—

—

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 slovaščini:

—

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

— v romunščini:

ġeneru:

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

— v portugalščini:

—

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

— v poljščini:

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 slovenščini:

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

—
— v finščini:

—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
—

—
— v švedščini:

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:

L 186/41

L 186/42

Uradni list Evropske unije

SL

PRILOGA VIII
Zahteve držav članic za odobritev in kontrolo NA

POGLAVJE I

ZAHTEVE ZA ODOBRITEV
(a)

NA mora biti subjekt s pravno sposobnostjo in mora biti registrirana v Registru podjetij odgovorne države članice.

(b) Ustanovitveni akt NA mora določati, da je eden izmed njenih ciljev kontrola in nadzor kmetijskih proizvodov na med
narodni ravni.
(c)

NA mora imeti mednarodni obseg delovanja, da lahko izvaja potrjevanje na svetovni ravni bodisi preko svojih hčerin
skih podjetij v določenem številu tretjih držav in/ali na način neposredne udeležbe pri iztovarjanju, z redno zaposle
nimi inšpektorji iz najbližjega regionalnega urada ali iz nacionalnega urada v Skupnosti oziroma z lokalnimi zastopniki,
ki so predmet ustreznega nadzora NA.
Hčerinska podjetja iz prvega pododstavka morajo biti z več kot polovico kapitala v lasti NA. Vendar, če nacionalna
zakonodaja v zadevni tretji državi omejuje tuje lastništvo kapitala na 50 % ali manj, bo učinkovita kontrola podružnic
zadostovala za namene prvega pododstavka. To kontrolo dokažejo z ustreznimi sredstvi, kot so zlasti pogodba o uprav
ljanju podjetja, sestava njenega upravnega odbora in višjega vodstva ali podobno.

(d) NA mora imeti dokazane izkušnje v kontroli in nadzoru kmetijskih in živilskih proizvodov. Te izkušnje se ugotovijo
s predložitvijo dokazil, ki se nanašajo na inšpekcijske preglede, izvršene v zadnjih treh letih ali ki so še v teku. Pripo
ročila morajo vključevati informacije o tipu izvršenih pregledov (narava, količina proizvodov, mesto pregleda, itd.) ter
imena in naslove organov ali subjektov, ki lahko posredujejo informacije o vlagatelju.
(e)

NA mora izpolnjevati zahteve, določene v splošnem normativu EN 45011, točke 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2a) do p), 4.4,
4.5, 4.7, 4.8.1b) do f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.

(f)

Finančno stanje (kapital, promet, itd.) NA mora biti solidno. Predložiti je treba dokazila o finančni solventnosti kot tudi
letne obračune za pretekla tri leta, ki vsebujejo bilanco stanja, bilanco uspeha ter, v kolikor to zahteva zakon, revizijsko
poročilo ter poročilo o stanju.

(g)

Upravna organizacija NA mora imeti „notranjo revizijsko enoto“, ki je odgovorna za pomoč nacionalnim organom ob
lasti pri izvajanju kontrole in inšpekcijskega pregleda odobrenih NA.

POGLAVJE II

1.

Dejavnost in odgovornost NA
Odobrene NA morajo ves čas ravnati odgovorno in profesionalno, kadar izdajajo potrdila o prispetju.
Odobrene NA morajo v teku svojih dejavnosti ravnati v skladu z naslednjimi merili:
(a)

izvajati morajo vse možne kontrole, da ugotovijo identiteto in težo proizvodov, ki jih zajemajo potrdila;

(b) vodstvo NA mora ustrezno nadzirati kontrole, ki jih izvajajo zaposleni podjetja v tretjih namembnih državah;

(c)

NA mora voditi evidenco vseh izdanih potrdil, v kateri je zabeležen dokaz o izvršenem pregledu, da bi se podprle
ugotovitve, navedene v potrdilu (kvantitativne kontrole in opravljeni pregledi dokumentacije, itd.). Evidenca o iz
danih potrdilih se mora hraniti 5 let.
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(d) Odobrene NA preverijo iztovarjanje bodisi s svojim ustrezno kvalificiranim, redno zaposlenim osebjem bodisi
z lokalnimi zastopniki, ki imajo sedež ali ki so dejavni v namembni državi, ali pa z osebjem, ki ga pošljejo iz re
gionalnih ali nacionalnih uradov v Skupnosti. Intervencija lokalnih zastopnikov mora biti pod rednim nadzorom
ustrezno kvalificiranega, redno zaposlenega osebja NA.
2.

Kontrola poslovanja NA

2.1 Države članice bodo odgovorne za pregledovanje pravilnosti in ustreznosti nalog potrjevanja, ki jih izvajajo NA.
Pred triletnim obnovitvenim obdobjem nacionalni organi oblasti izvedejo inšpekcijski obisk na sedežu NA.
Kadar koli se pojavijo upravičeni dvomi o kakovosti in pravilnosti potrdil, ki jih izda določena NA, pristojni organ op
ravi inšpekcijski pregled sedeža podjetja na kraju samem, da preveri, ali se pravila iz te priloge, ustrezno uporabljajo.
Države članice so med pregledom NA še posebej pozorne na delovne metode in operativne postopke NA pri izvajanju
njenih nalog kot tudi pri naključnem pregledovanju dokumentacije, ki zadeva potrdila, predložena plačilni agenciji
v postopku za izplačila nadomestil.
Države članice lahko zaposlijo zunanje in neodvisne revizorje za izvajanje kontrole NA v okviru postopka iz te priloge.
Države članice lahko sprejmejo katere koli druge ukrepe, za katere menijo, da so nujni za ustrezno kontrolo NA.
2.2 Organi držav članic morajo med preverjanjem zahtevkov za izvozna nadomestila, ki so podprta s potrdili NA, biti še
posebej pozorni na naslednje vidike izdajanja potrdil:
(a)

zahtevati morajo, da je opravljeno delo opisano v potrdilih in da se zagotavlja, da je opisano delo zadostovalo za
podporo sklepov, navedenih v potrdilu;

(b) preveriti morajo vsa neskladja predloženih potrdil;
(c)

zahtevati morajo, da se potrdila izdajajo v razumnem roku, odvisno od obravnavanega primera.
POGLAVJE III

1.

Potrdilo, ki ga izda odobrena NA, ne vključuje samo ustreznih informacij, potrebnih za identifikacijo zadevnega blaga
in pošiljke ter podrobnosti o prevoznem sredstvu, datumu prispetja in iztovarjanja, ampak naj zajema tudi opis kontrol
in metod, ki so se uporabljale med preverjanjem identitete in teže potrjenih proizvodov.
Kontrole in preverjanja, ki jih opravi NA, se morajo izvesti med iztovarjanjem, ki se lahko odvija v času izpolnjevanja
carinskih uvoznih formalnosti ali pozneje. Vendar pa se, v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko kontrole
in preverjanje za izdajo potrdil izvedejo v šestih mesecih po datumu iztovarjanja blaga, v potrdilu pa morajo biti opi
sani vsi ukrepi, izvedeni pri preverjanju dejstev.

2.

V primeru potrdil o iztovarjanju in uvozu [člen 17(1)(b)] potrjevanje vključuje tudi overitev, da je bilo blago carinjeno
za dokončen uvoz. Ta pregled mora ugotoviti jasno povezavo med ustreznimi carinskimi uvoznimi dokumenti ali po
stopki carinjenja in zadevnim poslom.

3.

Odobrene NA so neodvisne od udeležencev pri transakciji, ki je pod nadzorom. Zlasti se NA, ki izvaja kontrolo dolo
čenih transakcij ter hčerinska podjetja, ki pripadajo isti skupini, ne morejo biti udeležene v poslu kot izvoznik, carinski
uslužbenec, prevoznik, prejemnik, skladiščnik, niti kako drugače sprožiti navzkrižje interesov.
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PRILOGA IX
Potrdilo o iztovarjanju in uvozu iz člena 17(1)(b)
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PRILOGA X
Zahteve, ki jih morajo spoštovati uradne agencije držav članic, ustanovljene
v tretjih državah za uporabo člena 17(2)(b)
1. Uradna agencija se odloči za izdajo potrdila o iztovarjanju na podlagi enega ali več naslednjih dokumentov:
—

uvozni carinski dokumenti, vključno z računalniškimi izpiski, v kolikor so odobreni,

—

nacionalni pristaniški dokumenti in drugi dokumenti, ki jih izda uradna oseba,

—

uradna izjava kapitana ali prevoznega podjetja,

—

druge oblike potrdil o prevzemu, ki jih predloži uvoznik.

2. Uradne agencije izdajo potrdila o iztovarjanju v skladu z naslednjim besedilom:
S tem se potrjuje, da je … (opis blaga, količina in identifikacija embalaže) bilo iztovorjeno … (kraj iztovarjanja/ime mes
ta) dne … (datum iztovarjanja).
Dodatno se potrjuje, da je proizvod zapustil mesto iztovarjanja ali vsaj da, kolikor je znano, ni bil naknadno natovorjen
za ponovni izvoz.
Potrdilo se izda na podlagi naslednjih dokumentov:
(seznam predloženih dokumentov, na podlagi katerih agencija izda potrdilo)
Datum in kraj podpisa, podpis in pečat uradne agencije.
3. Uradna agencija, ki izdaja potrdila o iztovarjanju, hrani dosje in vodi evidenco vseh izdanih potrdil, v kateri je zabele
ženo, na podlagi katerega dokazila so se potrdila izstavila.
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PRILOGA XI
Potrdilo o iztovarjanju iz člena 17(2)(c)
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PRILOGA XII
Seznam tretjih držav iz člena 17(2)(d), ki zahteva, da so proizvodi uvoženi pred
plačilom sredstev

Alžirija
Burundi
Ekvatorialna Gvineja
Kenija
Lesoto
Malavi
Sveta Lucija
Senegal
Tanzanija
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PRILOGA XIII
Seznam centralnih organov držav članic iz člena 22
Država članica

Centralni organ

Bolgarija

Министерство на земеделието и храните

Belgija

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

Češka

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Danska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv

Nemčija

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Estonija

Põllumajandusministeerium

Irska

Department of Agriculture and Food

Grčija

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

Španija

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

Francija

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

Italija

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

Ciper

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)

Latvija

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Litva

Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)

Luksemburg

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

Madžarska

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

Nizozemska

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Avstrija

Bundesministerium für Finanzen

Poljska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portugalska

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Romunija

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Finska

Maaseutuvirasto (MAVI)

Švedska

Statens Jordbruksverk (SJV)

Združeno kraljestvo

Rural Payments Agency (RPA)
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PRILOGA XIV
Seznam tretjih držav in ozemelj, navedenih v členu 24(1)(a)(i) in (ii)
Albanija
Andora
Armenija
Azerbajdžan
Belorusija
Bosna in Hercegovina
Ceuta in Melilla,
Črna Gora
Gibraltar
Gruzija
Heligoland
Hrvaška
Islandija
Lihtenštajn
Maroko
Moldavija
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Norveška
Rusija
Srbija
Švica
Turčija
Ukrajina
Vatikan
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PRILOGA XV
Seznam proizvodov, za katere velja člen 27(4)(d)
I.

Proizvodi, našteti v členu 1, odstavek 1, točka (a) Uredbe (ES) št. 1234/2007 (žita)

II.

Proizvodi, našteti v členu 1, odstavek 1, točka (b) Uredbe (ES) št. 1234/2007 (riž)

III. Proizvodi, našteti v členu 1, odstavek 1, točka (c) Uredbe (ES) št. 1234/2007 (sladkor)
IV.
Oznaka KN

Goveje/telečje meso

0102

Govedo, žive živali

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

0206 10 95

Prepona, mišična in tetivna, sveža ali ohlajena

0206 29 91

Prepona, mišična in tetivna, zamrznjena

V.
Oznaka KN

Mleko in mlečni izdelki

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

0403 90 11 do 0403 90 39

Sirotka v prahu

0404 90 21 do 0404 90 89

Naravne mlečne sestavine

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka

0406 20

Sir, nariban ali v prahu

0406 30

Sir, topljen

0406 90 13 do 0406 90 27


 Sir, drug


0406 90 61 do 0406 90 81
0406 90 86 do 0406 90 88
VI.
Oznaka 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

Vino









Namizno vino, neustekleničeno
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VII.
Oznaka KN

Kmetijski proizvodi, izvoženi v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi II k Pogodbi

1901 90 91

– – – ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba,
ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze
(vključno invertni skladkor) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba,
razen živila v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št. 0401 do 0404

2101 12 92

– – – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov kave

2101 20 92

– – – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov čaja ali mate
čaja

3505 10 10 do 3505 10 90

Dekstrini in drugi modificirani škrobi

3809 10 10 do 3809 10 90

Sredstva za dodelavo, nosilci barve, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksira
nja barvil in drugi proizvodi in pripravki na osnovi škrobnih snovi
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PRILOGA XVI
Vpisi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 38(2)
— v bolgarščini:

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

— v španščini:

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

— v češčini:

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

— v danščini:

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

— v nemščini:

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

— v estonščini:

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

— v grščini:

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

— v angleščini:

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

— v francoščini:

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

— v italijanščini:

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

— v latvijščini:

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

— v litovščini:

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

— v madžarščini:

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

— v malteščini:

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

— v nizozemščini:

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 poljščini:

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

— v portugalščini:

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

— v romunščini:

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

— v slovaščini:

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

— v slovenščini:

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

— v finščini:

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

— v švedščini:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning
(EG) nr 612/2009
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PRILOGA XVII
Vpisi, ki jih navaja člen 41(5)
— v bolgarščini:

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

— v španščini:

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

— v češčini:

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

— v danščini:

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

— v nemščini:

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

— v estonščini:

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

— v grščini:

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

— v angleščini:

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

— v francoščini:

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

— v italijanščini:

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

— v latvijščini:

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

— v litovščini:

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

— v madžarščini:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet

— v malteščini:

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

— v nizozemščini:

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

— v poljščini:

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

— v portugalščini:

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

— v romunščini:

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

— v slovaščini:

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

— v slovenščini:

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

— v finščini:

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

— v švedščini:

Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009
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PRILOGA XIX
Razveljavljena uredba z seznamom njenih zaporednih sprememb
Uredba Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11)
Uredba Komisije (ES) št. 1557/2000 (UL L 179, 18.7.2000, str. 6)
Uredba Komisije (ES) št. 90/2001 (UL L 14, 18.1.2001, str. 22)
Uredba Komisije (ES) št. 2299/2001 (UL L 308, 27.11.2001, str. 19)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1253/2002 (UL L 183, 12.7.2002, str. 12)
Uredba Komisije (ES) št. 444/2003 (UL L 67, 12.3.2003, str. 3)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 2010/2003 (UL L 297, 15.11.2003, str. 13)
Uredba Komisije (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5)
Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

Samo člen 7

Uredba Komisije (ES) št. 1847/2006 (UL L 355, 15.12.2006, str. 21)

Samo člen 3

Uredba Komisije (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52)

Samo člen 20

Uredba Komisije (ES) št. 1001/2007 (UL L 226, 30.8.2007, str. 9)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 159/2008 (UL L 48, 22.2.2008, str. 19)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 499/2008 (UL L 146, 5.6.2008, str. 9)

Samo člen 2
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PRILOGA XX
Korelacijska Tabela
Uredba (ES) št. 800/1999

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, odstavek 1, točka (a) do (j)

Člen 2, odstavek 1, točka (a) do (j)

Člen 2, odstavek 1, točka (l) do (q)

Člen 2, odstavek 1, točka (k) do (p)

—

Člen 2, odstavek 1, točka (q)

Člen 2, odstavek 2 in 3

Člen 2, odstavek 2 in 3

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5, odstavek 1 do 6

Člen 5, odstavek 1 do 6

Člen 5, odstavek 7, prvi pododstavek

Člen 5, odstavek 7, prvi pododstavek

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, prva alinea

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, točka (a)

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, druga alinea

Člen 5, odstavek 7, drugi pododstavek, točka (b)

Člen 5, odstavek 7, tretji, četrti in peti pododstavek

Člen 5, odstavek 7, tretji, četrti in peti pododstavek

Člen 5, odstavek 8

Člen 5, odstavek 8

Člen 6, 7 in 8

Člen 6, 7 in 8

Člen 8a

Člen 9

Člen 9, odstavek 1, uvodni stavek

Člen 10, odstavek 1, uvodni stavek

Člen 9, odstavek 1, točka (a)

—

—

Člen 10, odstavek 1, točka (a)

Člen 9, odstavek 1, točke (b), (c) in (d)

Člen 10, odstavek 1, točke (b), (c) in (d)

Člen 9, odstavek 2, uvodni stavek

Člen 10, odstavek 2, uvodni stavek

Člen 9, odstavek 2, točka (a)

—

—

Člen 10, odstavek 2, točka (a)

Člen 9, odstavek 2, točka (b)

Člen 10, odstavek 2, točka (b)

Člen 9, odstavek 3

Člen 10, odstavek 3

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14, odstavek 1

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 16a

Člen 18

Člen 16b

Člen 19

Člen 16c

Člen 20

Člen 16d

Člen 21

Člen 16e

Člen 22

Člen 16f

Člen 23

Člen 17

Člen 24

Člen 18

Člen 25
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Uredba (ES) št. 800/1999

L 186/57
Ta uredba

Člen 19

Člen 26

Člen 20, odstavek 1 in 2

Člen 27, odstavek 1 in 2

Člen 20, odstavek 3, uvodni stavek

Člen 27, odstavek 3, uvodni stavek

Člen 20, odstavek 3, prva alinea

Člen 27, odstavek 3, točka (a)

Člen 20, odstavek 3, druga alinea

Člen 27, odstavek 3, točka (b)

Člen 20, odstavek 4

Člen 27, odstavek 4

Člen 21

Člen 28

Člen 22

Člen 29

Člen 23

Člen 30

Člen 24

Člen 31

Člen 25

Člen 32

Člen 36

Člen 33

Člen 37

Člen 34

Člen 38

Člen 35

Člen 39

Člen 36

Člen 40, odstavek 1, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 37, odstavek 1, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 40, odstavek 1, prvi pododstavek, prva alinea

Člen 37, odstavek 1, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 40, odstavek 1, prvi pododstavek, druga alinea

Člen 37, odstavek 1, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 40, odstavek 1, prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 37, odstavek 1, prvi pododstavek, točka (c)

Člen 40, odstavek 1, drugi pododstavek

Člen 37, odstavek 1, drugi pododstavek

Člen 40, odstavek 2 in 3

Člen 37, odstavek 2 in 3

Člen 41

Člen 38

Člen 42, odstavek 1

Člen 39, odstavek 1

Člen 42, odstavek 2, prvi pododstavek

Člen 39, odstavek 2, prvi pododstavek

Člen 42, odstavek 2, drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 39, odstavek 2, drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 42, odstavek 2, drugi pododstavek, prva alinea

Člen 39, odstavek 2, drugi pododstavek, točka (a)

Člen 42, odstavek 2, drugi pododstavek, druga alinea

Člen 39, odstavek 2, drugi pododstavek, točka (b)

Člen 42, odstavek 3 in 4

Člen 39, odstavek 3 in 4

Člen 43

Člen 40

Člen 44, odstavek 1 in 2

Člen 41, odstavek 1 in 2

Člen 44, odstavek 3, prvi in drugi pododstavek

Člen 41, odstavek 3, prvi in drugi pododstavek

Člen 44, odstavek 3, tretji pododstavek, uvodni stavek

Člen 41, odstavek 3, tretji pododstavek, uvodni stavek

Člen 44, odstavek 3, tretji pododstavek, prva alinea

Člen 41, odstavek 3, tretji pododstavek, točka (a)

Člen 44, odstavek 3, tretji pododstavek, druga alinea

Člen 41, odstavek 3, tretji pododstavek, točka (b)

Člen 44, odstavek 3, tretji pododstavek, tretja alinea

Člen 41, odstavek 3, tretji pododstavek, točka (c)

Člen 44, odstavek 4 do 7

Člen 41, odstavek 4 do 7

Člen 45, odstavek 1 in 2

Člen 42, odstavek 1 in 2

Člen 45, odstavek 3, uvodni stavek

Člen 42, odstavek 4, uvodni stavek

Člen 45, odstavek 3, točka (a), prvi in drugi pododstavek

Člen 42, odstavek 4, točka (a), prvi in drugi pododstavek

Člen 45, odstavek 3, točka (a), tretji pododstavek

Člen 42, odstavek 3

Člen 45, odstavek 3, točka (b), (c) in (d)

Člen 42, odstavek 4, točka (b), (c) in (d)

Člen 45, odstavek 4 do 7

Člen 42, odstavek 5 do 8

Člen 46

Člen 43

Člen 47

Člen 44
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Ur edb a (E S) št. 800/ 1999

17.7.2009
Ta ur edb a

Člen 48

Člen 45

Člen 49

Člen 46

Člen 50, odstavek 1 in 2

Člen 47, odstavek 1 in 2

Člen 50, odstavek 3, prvi pododstavek, uvodni stavek,
prva in druga alinea

Člen 47, odstavek 3, prvi pododstavek

Člen 50, odstavek 3, drugi, tretji in četrti pododstavek

Člen 47, odstavek 3, drugi, tretji in četrti pododstavek

Člen 50, odstavek 4, 5 in 6

Člen 47, odstavek 4, 5 in 6

Člen 51, odstavek 1

Člen 48, odstavek 1

Člen 51, odstavek 1a

Člen 48, odstavek 2

Člen 51, odstavek 2 do 11

Člen 48, odstavek 3 do 12

Člen 52

Člen 49

Člen 53

Člen 50

Člen 54

—

—

Člen 51

Člen 55, prvi pododstavek

Člen 52

Člen 55, drugi in tretji pododstavek

—

Priloga I

—

Priloga Ia

Priloga V

Priloga Ib

Priloga VI

Priloga Ic

Priloga VII

Priloga II

Priloga XII

Priloga IIa

Priloga XVI

Priloga IIb

Priloga XVII

Priloga III

Priloga XVIII

Priloga IV

Priloga XIV

Priloga V

Priloga XV

Priloga VI

Priloga VIII

Priloga VII

Priloga IX

Priloga VIII

Priloga X

Priloga IX

Priloga XI

Priloga X

Priloga XIII

Priloga XI

Priloga I

Priloga XII

Priloga III

Priloga XIII

Priloga II

Priloga XIV

Priloga IV

—

Priloga XIX

—

Priloga XX

SL

