
 

PŘÍLOHA 22-14 

Osvědčení o původu zboží pro určité produkty, na něž se vztahují zvláštní 
nepreferenční dovozní režimy 

Úvodní poznámky: 

1. Osvědčení o původu zboží je platné dvanáct měsíců ode dne vydání vydáva
jícími orgány. 

2. Osvědčení o původu zboží tvoří pouze jeden list označený slovem „originál“, 
které je umístěno vedle názvu dokladu. Bude-li třeba vyhotovit další kopie, 
musí být vedle názvu dokladu označeny slovem „kopie“. Příslušné orgány 
v Unii přijímají jako platný doklad pouze originál osvědčení o původu zboží. 

3. Osvědčení o původu zboží musí mít rozměry 210 x 297 mm; lze povolit 
odchylku až plus 8 mm nebo minus 5 mm na délku. Použije se bílý bezdřevý 
papír o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m 

2 . Přední strana originálu osvědčení 
musí být na pozadí opatřena žlutým gilošovaným vzorem, aby byl patrný 
jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. 

4. Osvědčení o původu zboží musí být vytištěno a vyplněno strojopisem 
v jednom z úředních jazyků Unie. Údaje nesmějí být mazány ani přepisovány. 
Jakékoli změny je třeba provést škrtnutím chybného údaje a případně 
doplněním správných údajů. Změny musí parafovat osoba, která je provedla, 
a potvrdit vydávající orgány. 

Všechny další údaje požadované pro provádění právních předpisů Unie, které 
upravují zvláštní dovozní režim, se uvedou v kolonce 5 osvědčení. 

Nevyužitá místa v kolonkách 5, 6 a 7 se proškrtnou tak, aby do nich nebylo 
možno provést dodatečný zápis. 

5. Každé osvědčení o původu zboží musí obsahovat pořadové číslo, předtištěné 
nebo jinak vyznačené, podle kterého je lze identifikovat, a musí být opatřeno 
razítkem vydávajícího orgánu a podpisem oprávněné osoby nebo oprávněných 
osob. 

6. U dodatečně vydaných osvědčení o původu zboží se v kolonce 5 uvede 
v jednom z úředních jazyků Evropské unie tento údaj: 

— Expedido a posteriori, 

— Udstedt efterfølgende, 

— Nachträglich ausgestellt, 

— Εκδοθέν εκ των υστέρων, 

— Issued retrospectively, 

— Délivré a posteriori, 

— Rilasciato a posteriori, 

— Afgegeven a posteriori, 

— Emitido a posteriori, 

— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, 

— Utfärdat i efterhand, 

— Vystaveno dodatečně, 

— Välja antud tagasiulatuvalt, 

— Izsniegts retrospektīvi, 
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— Retrospektyvusis išdavimas, 

— Kiadva visszamenőleges hatállyal, 

— Maħruġ retrospettivament, 

— Wystawione retrospektywnie, 

— Vyhotovené dodatočne, 

— издаден впоследствие, 

— Eliberat ulterior, 

— Izdano naknadno. 

▼M1 
7. Až do vyčerpání stávajících zásob nebo do 1. května 2019 podle toho, co 

nastane dříve, lze také používat osvědčení, jež v pravé horní kolonce obsahují 
staré znění „OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ pro dovoz zemědělských 
produktů do Evropského hospodářského společenství“ a v kolonce 
„Poznámky“ obsahují staré znění. 
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