
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/604 

ze dne 18. dubna 2018, 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o postupy usnadňující stanovení 
preferenčního původu zboží v Unii, a o zrušení nařízení (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní 
kodex Unie (1), a zejména na čl. 66 písm. a) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2) stanoví mimo jiné postupy podle čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 952/2013 (dále jen „kodex“), jimiž se usnadňuje stanovení preferenčního původu zboží v Unii. 

(2)  Druhá věta čl. 68 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 v současnosti odkazuje na obdobné použití 
pododdílů 2 až 9 oddílu 2 uvedeného nařízení, které se týkají pravidel původu pro všeobecný systém preferencí 
(systém GSP) Unie. Pouze některá ustanovení těchto pododdílů jsou však relevantní pro registraci vývozců mimo 
rámec systému GSP Unie. Proto je nezbytné tato ustanovení upřesnit. Jelikož povinnost Komise poskytnout třetí 
zemi, se kterou má Unie ujednání o preferenčním režimu, adresy celních orgánů odpovědných za ověření 
dokladu o původu zboží vyhotoveného registrovaným vývozcem vyplývá v každém případě z ustanovení 
dotčeného ujednání, neměla by již být stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447. Přechodné ustanovení 
uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2015/2447, jež vývozci, který nebyl registrovaný, ale je schváleným 
vývozcem v Unii, dočasně povoluje vyhotovit doklad o původu zboží, je zastaralé a mělo by se zrušit. Z důvodu 
zjednodušení a soudržnosti mezi ujednáními o preferenčním režimu by malé zásilky, které nejsou dováženy za 
obchodním účelem, měly být osvobozeny od povinnosti předložit doklad o původu zboží, pokud je toto 
osvobození povoleno, ale není přímo stanoveno v ujednání o preferenčním režimu. Vzhledem k tomu, že existují 
jiné způsoby, jak vývozce identifikovat, a že podpis v Unii nedotváří právní status dokladu o původu zboží, po 
vývozci by se nemělo požadovat, aby takový doklad podepisoval, pokud to je povoleno, ale není to přímo 
stanoveno v ujednání o preferenčním režimu. 

(3)  Pravidla stanovená v článku 69 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 týkající se nahrazení dokladů 
o preferenčním původu vydaných nebo vystavených mimo rámec systému GSP Unie by se měla na doklady 
o původu vztahovat obecněji. Kromě toho by se mělo vyjasnit, v jaké formě lze vydat nebo vystavit náhradní 
doklad o původu zboží. 

(4)  Měly by se stanovit postupy, jimiž se usnadní zavedení preferenčního původu zušlechtěných výrobků získaných 
ze zboží se statusem preferenčního původu v Unii. Vzhledem k tomu, že cílem těchto postupů je zabránit 
nepříznivým a nezamýšleným důsledkům, které má na hospodářské subjekty spojení přepracování pod celním 
dohledem s režimem aktivního zušlechťovacího styku v kodexu, měly by platit zpětně ode dne použitelnosti 
kodexu. 
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(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1. 
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). 



(5)  Ustanovení čl. 80 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo obsahovat odkaz na novou 
přílohu 22–06 A, která obsahuje tiskopis žádosti, který mají vývozci z členských států použít k registraci 
v systému REX, čímž se příloha 22–06 vyhrazuje pro registraci vývozců ve zvýhodněných zemích GSP. Novou 
přílohu 22–06 A je tedy třeba začlenit do prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 a příloha 22–06 uvedeného 
nařízení by měla být odpovídajícím způsobem změněna. V důsledku zavedení nové přílohy 22-06 A by se měly 
rovněž změnit články 82, 83 a 86 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Vzhledem k tomu, že existují jiné 
způsoby, jak vývozce identifikovat, a že podpis v Unii nedotváří právní status dokladu o původu, po vývozci by 
se nemělo požadovat, aby podepisoval deklaraci o původu uvedenou v článku 92 prováděcího nařízení (EU) 
2015/2447. Odstavce 1, 2 a 3 uvedeného článku by se měly používat obdobně na deklarace o původu 
vyhotovené vývozci v Unii nejen pro účely dvoustranné kumulace podle článku 53 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/2446 (1), ale i deklarace původu zboží vyváženého do zvýhodněné země v rámci systému 
GSP Norska, Švýcarska a Turecka pro účely kumulace s materiály s původem v Unii. Článek 92 prováděcího 
nařízení (EU) 2015/2447 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. 

(6)  Příloha 22–07 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měla být změněna, aby se upřesnilo, jaký symbol má 
vývozce uvést, pokud se deklarace o původu týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly. Měla by se také 
pozměnit, aby se zohlednila skutečnost, že týká-li se deklarace o původu produktů pocházejících z Unie, vývozce 
musí uvádět původ pomocí symbolu „EU“. 

(7)  Nařízení Komise (EHS) č. 3510/80 (2) zastaralo, jelikož ustanovení, která byla stanovena v uvedeném nařízení, 
byla nahrazena ustanoveními, jež nyní stanoví nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a prováděcí 
nařízení (EU) 2015/2447. Proto by mělo být z důvodu právní jistoty a transparentnosti zrušeno. 

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 (3) poskytuje výjimky z povinnosti stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 1541/98 (4) předložit důkaz o původu zboží pro textilní výrobky spadající do třídy XI kombinované 
nomenklatury. Nařízení (ES) č. 1541/98 bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 955/2011 (5). Nařízení (ES) č. 209/2005 proto zastaralo a mělo by být z důvodu právní jistoty a transparent
nosti zrušeno. 

(9)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:  

1) Článek 68 se mění takto: 

a)  v odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto: 

„Články 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 a 91 tohoto nařízení se použijí obdobně.“; 
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(1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 
29.12.2015, s. 1). 

(2) Nařízení Komise (EHS) č. 3510/80 ze dne 23. prosince 1980 o definici pojmu původní produkty pro účely celních preferencí, které 
Evropské hospodářské společenství poskytuje v případě některých produktů z rozvojových zemí (Úř. věst. L 368, 31.12.1980, s. 1). 

(3) Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do 
volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu (Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 6.). 

(4) Nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované 
nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu (Úř. věst. L 202, 
18.7.1998, s. 11). 

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 955/2011 ze dne 14. září 2011, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 
o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve 
Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech 
dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. L 259, 4.10.2011, s. 5). 



b)  v první větě odstavce 2 se slova „články 10 a 15“ nahrazují slovy „čl. 10 odst. 1 a článek 15.“; 

c)  odstavce 3 a 5 se zrušují.; 

d)  doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí: 

„6. Pokud ujednání o preferenčním režimu umožňuje, aby Unie osvobodila původní produkty od požadavku 
poskytnout doklad o původu zboží, použije se toto osvobození za podmínek stanovených v článku 103, pokud 
tyto podmínky nejsou uvedeny v příslušných ujednáních o preferenčním režimu. 

7. Pokud ujednání o preferenčním režimu umožňuje, aby Unie upustila od požadavku, že vývozce podepíše 
doklad o původu zboží, tento podpis se nevyžaduje.“  

2) Článek 69 se nahrazuje tímto: 

„Článek 69 

Nahrazení dokladů o původu vydaných nebo vystavených mimo rámec systému GSP Unie 

(čl. 64 odst. 1 kodexu) 

1. Pokud původní produkty, na něž se vztahuje doklad o původu zboží vydaný nebo vystavený dříve pro účely 
preferenčního sazebního opatření uvedeného v čl. 56 odst. 2 písm. d) nebo e) kodexu jiného než GSP Unie, ještě 
nebyly propuštěny do volného oběhu a jsou umístěny pod dohled celního úřadu v Unii, je možné nahradit původní 
doklad o původu zboží jedním nebo více náhradními doklady o původu pro účely zaslání všech nebo některých 
z těchto produktů na jiné místo v Unii. 

2. Náhradní doklad o původu uvedený v odstavci 1 může vydat nebo vystavit ve stejné podobě, jakou má 
původní doklad o původu, nebo v podobě náhradní deklarace o původu vyhotovené obdobně v souladu 
s článkem 101 a přílohou 22–20 jakýkoli z těchto subjektů: 

a)  vývozce schválený nebo registrovaný v Unii, který přeposílá dané zboží; 

b)  přeposílatel zboží v rámci Unie, pokud celková hodnota původních produktů v původní zásilce, která se má 
rozdělit, nepřevyšuje použitelný hodnotový práh; 

c)  přeposílatel zboží v rámci Unie, pokud celková hodnota původních produktů v původní zásilce, která se má 
rozdělit, převyšuje použitelný hodnotový práh a přeposílatel přiloží kopii původního dokladu o původu zboží 
k náhradnímu dokladu o původu zboží. 

Pokud nahrazení původního dokladu o původu zboží není možné v souladu s prvním pododstavcem, náhradní 
doklad o původu zboží uvedený v odstavci 1 může vydat ve formě průvodního osvědčení EUR.1 celní úřad, pod 
jehož dohled je zboží umístěno. 

3. Je-li náhradním dokladem o původu zboží průvodní osvědčení EUR.1, potvrzení od celního úřadu 
vydávajícího náhradní průvodní osvědčení EUR.1 se uvede v osvědčení v kolonce 11. Údaje v kolonce 4 osvědčení 
týkající se země původu musí být totožné s údaji v původním dokladu o původu zboží. Kolonku 12 musí podepsat 
přeposílatel. Přeposílatel, který kolonku 12 podepsal v dobré víře, neodpovídá za správnost údajů uvedených 
v původním dokladu o původu zboží. 

Celní úřad, který je požádán o vydání náhradního průvodního osvědčení EUR.1, zaznamená do původního dokladu 
o původu zboží nebo do přílohy k němu hmotnost, počet, druh odesílaných produktů a jejich zemi určení a uvede 
v něm sériová čísla odpovídajících náhradních osvědčení. Původní doklad o původu zboží uchovává po dobu 
nejméně tří let.“  

3) Vkládá se nový článek 69a, který zní: 

„Článek 69a 

Preferenční původ zušlechtěných výrobků získaných ze zboží se statusem preferenčního původu 

(čl. 64 odst. 1 kodexu) 

1. Pokud je zboží, které není zbožím Unie a které má v rámci ujednání o preferenčním režimu mezi Unií 
a třetími zeměmi status preferenčního původu, propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, považují se 
zušlechtěné výrobky z něj získané po propuštění do volného oběhu za produkty se stejným preferenčním statusem 
původu jako uvedené zboží. 
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2. Odstavec 1 se nepoužije v následujících případech: 

a)  zpracování zahrnuje také zboží, které není zbožím Unie, jiné než zboží uvedené v odstavci 1, včetně zboží se 
statusem preferenčního původu v rámci jiného ujednání o preferenčním režimu; 

b)  zušlechtěné výrobky jsou získány z rovnocenného zboží podle článku 223 kodexu; 

c)  celní orgány povolily dočasný zpětný vývoz zboží k dalšímu zpracování v souladu s článkem 258 kodexu. 

3. Pokud se odstavec 1 použije, považují se doklad o původu zboží vydaný nebo vystavený pro zboží 
propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku za doklad o původu zboží vydaný nebo vystavený pro 
zušlechtěné výrobky.“  

4) V článku 80 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Příslušné orgány zvýhodněných zemí po obdržení vyplněného tiskopisu žádosti uvedené v příloze 22-06 
vývozci neprodleně přiřadí číslo registrovaného vývozce a toto číslo spolu s registračními údaji a s datem, od něhož 
je registrace v souladu s čl. 86 odst. 4 platná, vloží do systému REX. 

Celní orgány členských států po obdržení úplné žádosti uvedené v příloze 22-06 A vývozci, popřípadě přeposílateli 
zboží neprodleně přiřadí číslo registrovaného vývozce a toto číslo spolu s registračními údaji a s datem, od něhož je 
registrace v souladu s čl. 86 odst. 4 platná, vloží do systému REX. 

Příslušné orgány zvýhodněné země nebo celní orgány členského státu sdělí vývozci nebo v příslušných případech 
přeposílateli zboží číslo registrovaného vývozce, které mu bylo přiděleno, a datum, od něhož je registrace platná.“  

5) Článek 82 se mění takto: 

a)  odstavec 7 se nahrazuje tímto: 

„7. Pod podmínkou, že vývozce vyjádří podpisem kolonky 6 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06 nebo 
případně v příloze 22-06 A souhlas, Komise zpřístupní veřejnosti tyto údaje: 

a)  jméno/název registrovaného vývozce uvedené/uvedený v kolonce 1 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06 
nebo případně v příloze 22–06 A; 

b)  adresu, kde je registrovaný vývozce usazen, uvedenou v kolonce 1 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06 
nebo případně v příloze 22–06 A; 

c)  kontaktní údaje uvedené v kolonkách 1 a 2 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06 nebo případně 
v příloze 22–06 A; 

d)  orientační popis zboží způsobilého pro preferenční zacházení, včetně orientačního seznamu čísel či kapitol 
harmonizovaného systému, uvedený v kolonce 4 tiskopisu stanoveného v příloze 22-06 nebo případně 
v příloze 22-06; 

e)  číslo EORI registrovaného vývozce uvedené v kolonce 1 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06 A nebo 
identifikační číslo (TIN) registrovaného vývozce uvedené v kolonce 1 tiskopisu stanoveného v příloze 22–06; 

f)  údaj, zda je registrovaný vývozce obchodník nebo producent, uvedený v kolonce 3 tiskopisu stanoveného 
v příloze 22–06 nebo případně v příloze 22–06 A. 

Odmítnutí podepsat kolonku 6 není důvodem k tomu, aby byla registrace vývozce zamítnuta.“ 

b)  V odstavci 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) a stávající písmena b) až e) se odpovídajícím způsobem 
mění: 

„b)  datum registrace registrovaného vývozce;“  

6) Článek 83 se mění takto: 

a)  v odstavci 2 se za slova „v příloze 22-06“ doplňují slova „nebo případně v příloze 22-06 A“; 
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b)  v odstavci 4 se za slova „v příloze 22-06“ doplňují slova „nebo případně v příloze 22-06 A“;  

7) V čl. 86 odst. 2 se slova „v příloze 22-06“ nahrazují slovy „v příloze 22-06 A“.  

8) Článek 92 se mění takto: 

a)  v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Vývozce není povinen podepisovat deklaraci o původu.“ 

b)  odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Odstavce 1, 2 a 3 se obdobně použijí na: 

a)  deklarace o původu vystavené v Unii pro účely dvoustranné kumulace podle článku 53 nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/2446; 

b)  deklarace o původu zboží vyváženého do zvýhodněné země v rámci systému GSP Norska, Švýcarska 
a Turecka pro účely kumulace s materiály s původem v Unii.“  

9) Příloha 22-06 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.  

10) Za přílohu 22–06 se vkládá nová příloha 22–06 A uvedená v příloze II tohoto nařízení.  

11) V příloze 22–07 se poznámka pod čarou 5 nahrazuje tímto: 

„(5)  Uvede se země původu produktů. Týká-li se deklarace o původu produktů pocházejících z Unie, vývozce musí 
uvádět původ pomocí symbolu „EU“. Týká-li se deklarace o původu zcela či zčásti produktů pocházejících 
z Ceuty a Melilly podle článku 112 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, vývozce musí uvádět původ pomocí 
symbolu „CM“.“ 

Článek 2 

Nařízení (EHS) č. 3510/80 se zrušuje. 

Článek 3 

Nařízení (ES) č. 209/2005 se zrušuje. 

Článek 4 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Ustanovení čl. 1 bodu 3 se použijí ode dne 1. května 2016. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 18. dubna 2018. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA I 

„PŘÍLOHA 22-06 

ŽÁDOST O REGISTRACI VÝVOZCE 

pro účely systémů všeobecných celních preferencí Evropské unie, Norska, Švýcarska a Turecka (1) 

1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje, identifikační číslo TIN vývozce  

2. Další kontaktní údaje včetně čísla telefonu a faxu, případně e-mailová adresa (nepovinné)  

3. Uveďte, zda je hlavní činností výroba, nebo obchodování  

4. Orientační popis zboží, které je způsobilé pro preferenční zacházení, včetně orientačního seznamu čísel
ných kódů (čísel) harmonizovaného systému (nebo kapitol, pokud obchodované zboží spadá do více než dva
ceti čísel harmonizovaného systému)  

5. Závazky vývozce 

Níže podepsaná osoba: 

—  prohlašuje, že jsou vyplněné údaje správné, 

—  potvrzuje, že nebyla zrušena žádná dřívější registrace, a pokud ano, potvrzuje, že situace, jež ke zrušení 
vedla, byla napravena, 

—  se zavazuje, že bude vyhotovovat deklarace o původu pouze pro zboží, které je způsobilé pro preferenční 
zacházení a splňuje pravidla původu stanovená pro toto zboží ve všeobecném systému preferencí, 

—  se zavazuje, že povede řádné obchodní účetní záznamy o výrobě/dodávkách zboží, které je způsobilé pro 
preferenční zacházení, a že tyto záznamy bude uchovávat po dobu alespoň tří let od konce kalendářního 
roku, ve kterém byla deklarace o původu vyhotovena, 

—  se zavazuje okamžitě informovat příslušný orgán o změnách, k nimž dojde v jejích registračních údajích 
po získání čísla registrovaného vývozce, 

—  se zavazuje spolupracovat s příslušným orgánem,  
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— se zavazuje akceptovat veškeré kontroly správnosti jí vyhotovených deklarací o původu, včetně ověřo
vání účetních záznamů a návštěv na místě prováděných Evropskou komisí nebo orgány členských států 
a rovněž orgány Norska, Švýcarska a Turecka, 

— se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude splňovat podmínky pro vý
voz zboží v jeho rámci, 

—  se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude mít v úmyslu vyvážet zboží 
v jeho rámci.    

Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (2) 

6. Výslovný a vědomý souhlas vývozce se zveřejněním jeho údajů na veřejně přístupných internetových 
stránkách 

Níže podepsaná osoba bere na vědomí, že údaje poskytnuté v tomto prohlášení mohou být zpřístupněny ve
řejnosti na veřejně přístupných internetových stránkách, a se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístup
ných internetových stránkách souhlasí. Svůj souhlas se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístupných in
ternetových stránkách může odvolat zasláním žádosti příslušným orgánům odpovědným za registraci.    

Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (2) 

7. Kolonka pro úřední záznamy příslušného orgánu 

Žadatel je registrován pod tímto číslem: 

Registrační číslo:    

Datum registrace:    

Datum počátku platnosti registrace:    

Podpis a razítko (2)     
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Upozornění 

ohledně ochrany a zpracovávání osobních údajů vložených do systému  

1. V případech, kdy osobní údaje uvedené v této žádosti o registraci vývozce zpracovává Evropská komise, se pou
žije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová
ním osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volném pohybu těchto údajů. V případech, kdy osobní údaje 
uvedené v této žádosti o registraci vývozce zpracovávají příslušné orgány zvýhodněné země nebo třetí země, 
která provedla směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se použijí příslušná vnitrostátní ustanovení provádějící 
uvedenou směrnici.  

2.  Osobní údaje v souvislosti se žádostí o registraci vývozce se zpracovávají za účelem uplatňování pravidel původu 
systému GSP Unie stanovených v příslušných právních předpisech Unie. Právním základem pro zpracovávání 
osobních údajů v souvislosti se žádostí o registraci vývozce jsou uvedené právní předpisy, kterými se stanoví pra
vidla původu systému GSP Unie.  

3.  Správcem, pokud jde o zpracovávání údajů v systému REX, je příslušný orgán v zemi, kde byla žádost podána. 

Seznam příslušných orgánů je zveřejněn na internetových stránkách Komise.  

4.  Přístup k veškerým údajům uvedeným v této žádosti se poskytuje uživatelům v Komisi, v příslušných orgánech 
zvýhodněných zemí a v celních orgánech členských států, Norska, Švýcarska a Turecka prostřednictvím uživatel
ského jména/hesla.  

5.  Údaje související se zrušenými registracemi uchovávají příslušné orgány zvýhodněné země v systému REX po 
dobu deseti kalendářních let. Toto období běží od konce roku, během něhož došlo ke zrušení registrace.  

6.  Subjekt údajů má právo na přístup k údajům, které se jej týkají a které budou v systému REX zpracovávány, 
a v příslušných případech má rovněž právo na opravu, vymazání či zablokování těchto údajů v souladu s naříze
ním (ES) č. 45/2001 nebo s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES. Žádost o pří
stup k údajům nebo žádost o jejich opravu, vymazání či zablokování se podle okolností podává příslušným orgá
nům zvýhodněných zemí odpovědným za registraci, které žádosti vyřizují. Předloží-li registrovaný vývozce 
žádost o výkon svých práv Komisi, Komise ji postoupí příslušným orgánům dotčené zvýhodněné země. Nedo
volá-li se registrovaný vývozce svých práv u správce údajů, předloží svou žádost Komisi, která bude jednat jako 
správce. Komise má právo údaje opravit, vymazat či zablokovat.  

7. Stížnosti lze adresovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za ochranu údajů. Kontaktní údaje vni
trostátních orgánů pro ochranu údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise, Generálního ře
ditelství pro spravedlnost: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_cs.htm#h2-1). 

Pokud se stížnost týká zpracovávání údajů Evropskou komisí, měla by být adresována evropskému inspektorovi 
ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).     

(1) Tento tiskopis žádosti je společný pro systémy GSP čtyř subjektů: Unie (EU), Norska, Švýcarska a Turecka („subjekty“). 
Je však nutno vzít na vědomí, že jednotlivé systémy GSP těchto subjektů se mohou lišit co do zemí a produktů, pro 
které platí. Daná registrace bude tudíž pro účely vývozu platná jen v těch systémech GSP, jež žadatelův stát považují 
za zvýhodněnou zemi. 

(2) Jsou-li žádosti o registraci vývozce nebo jiné výměny informací mezi registrovanými vývozci a příslušnými orgány ve 
zvýhodněných zemích nebo celními orgány v členských státech podávány za použití elektronického zpracování dat, 
nahradí se podpis a razítko uvedené v kolonkách 5, 6 a 7 elektronickým ověřováním.“  
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PŘÍLOHA II 

„PŘÍLOHA 22-06 A 

ŽÁDOST O REGISTRACI VÝVOZCE 

za účelem registrace vývozců z členských států 

1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje, číslo EORI vývozce  

2. Další kontaktní údaje včetně čísla telefonu a faxu, případně e-mailová adresa (nepovinné)  

3. Uveďte, zda je hlavní činností výroba, nebo obchodování  

4. Orientační popis zboží, které je způsobilé pro preferenční zacházení, včetně orientačního seznamu čísel
ných kódů (čísel) harmonizovaného systému (nebo kapitol, pokud obchodované zboží spadá do více než dva
ceti čísel harmonizovaného systému)  

5. Závazky vývozce 

Níže podepsaná osoba: 

—  prohlašuje, že jsou vyplněné údaje správné, 

—  potvrzuje, že nebyla zrušena žádná dřívější registrace, a pokud ano, potvrzuje, že situace, jež ke zrušení 
vedla, byla napravena, 

—  se zavazuje, že bude vyhotovovat deklarace o původu a jiné doklady o původu pouze pro zboží, které je 
způsobilé pro preferenční zacházení a splňuje pravidla původu stanovená pro toto zboží v příslušném 
ujednání o preferenčním režimu, 

—  se zavazuje, že povede řádné obchodní účetní záznamy o výrobě/dodávkách zboží, které je způsobilé pro 
preferenční zacházení, a že tyto záznamy bude uchovávat po dobu, jež vyžaduje příslušné ujednání o pre
ferenčním režimu, a alespoň po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byly vyhotoveny de
klarace o původu nebo jiný doklad o původu, 

—  se zavazuje okamžitě informovat celní orgány o změnách, k nimž dojde v jejích registračních údajích po 
získání čísla registrovaného vývozce, 

—  se zavazuje spolupracovat s celními orgány,  
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— se zavazuje akceptovat veškeré kontroly správnosti jí vyhotovených deklarací o původu nebo jiných do
kladů o původu, včetně ověřování účetních záznamů a návštěv na místě prováděných Evropskou komisí 
nebo orgány členských států, 

— se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude splňovat podmínky pro pou
žití systému registrovaného vývozce, 

— se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude mít v úmyslu používat sy
stém registrovaného vývozce.    

Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (1) 

6. Výslovný a vědomý souhlas vývozce se zveřejněním jeho údajů na veřejně přístupných internetových 
stránkách 

Níže podepsaná osoba bere na vědomí, že údaje poskytnuté v tomto prohlášení mohou být zpřístupněny ve
řejnosti na veřejně přístupných internetových stránkách, a se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístup
ných internetových stránkách souhlasí. Svůj souhlas se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístupných in
ternetových stránkách může odvolat zasláním žádosti příslušným orgánům odpovědným za registraci.    

Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (1) 

7. Kolonka pro úřední záznamy celních orgánů 

Žadatel je registrován pod tímto číslem: 

Registrační číslo:    

Datum registrace:    

Datum počátku platnosti registrace:    

Podpis a razítko (1)     

20.4.2018 L 101/31 Úřední věstník Evropské unie CS     



Upozornění 

ohledně ochrany a zpracovávání osobních údajů vložených do systému  

1. V případech, kdy osobní údaje uvedené v této žádosti o registraci vývozce zpracovává Evropská komise, se pou
žije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová
ním osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volném pohybu těchto údajů.  

2.  Osobní údaje v souvislosti se žádostí o registraci vývozce se zpracovávají pro účely pravidel původu příslušných 
obchodních ujednání o preferenčním režimu Unie. Pravidla původu stanovená v prováděcím nařízení Komise 
(EU) 2015/2447 představují právní základ pro zpracovávání osobních údajů v souvislosti se žádostí o registraci 
vývozce.  

3.  Správcem, pokud jde o zpracovávání údajů v systému REX, jsou celní orgány v zemi, kde byla žádost podána. 

Seznam celních útvarů je zveřejněn na internetové stránce Komise.  

4. Přístup k veškerým údajům uvedeným v této žádosti se poskytuje uživatelům v Komisi a v celních orgánech člen
ských států, Norska, Švýcarska a Turecka prostřednictvím uživatelského jména/hesla.  

5. Údaje související se zrušenými registracemi uchovávají celní orgány členských států v systému REX po dobu de
seti kalendářních let. Toto období běží od konce roku, během něhož došlo ke zrušení registrace.  

6.  Subjekt údajů má právo na přístup k údajům, které se jej týkají a které budou v systému REX zpracovávány, 
a v příslušných případech má rovněž právo na opravu, vymazání či zablokování těchto údajů v souladu s naříze
ním (ES) č. 45/2001 nebo s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. Žádost o přístup k údajům nebo žádost o jejich opravu, vymazání či zablokování se podle okolností 
podává celním orgánům členských států odpovědným za registraci, které žádosti vyřizují. Předloží-li registrovaný 
vývozce žádost o výkon svých práv Komisi, Komise ji postoupí příslušným celním orgánům dotčených členských 
států. Nedovolá-li se registrovaný vývozce svých práv u správce údajů, předloží svou žádost Komisi, která bude 
jednat jako správce. Komise má právo údaje opravit, vymazat či zablokovat.  

7. Stížnosti lze adresovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za ochranu údajů. Kontaktní údaje vni
trostátních orgánů pro ochranu údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise, Generálního ře
ditelství pro spravedlnost: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_cs.htm#h2-1). 

Pokud se stížnost týká zpracovávání údajů Evropskou komisí, měla by být adresována evropskému inspektorovi 
ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).     

(1) Jsou-li žádosti o registraci vývozce nebo jiné výměny informací mezi registrovanými vývozci a příslušnými orgány ve 
zvýhodněných zemích nebo celními orgány v členských státech podávány za použití elektronického zpracování dat, 
nahradí se podpis a razítko uvedené v kolonkách 5, 6 a 7 elektronickým ověřováním.“  
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