
Príloha C

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

1. Zodpovedné úrady Slovenskej republiky vydajú
vývozné povolenia na zásielky výrobkov zahrnutých
v prílohe B, určené na vývoz do Nórska. Vývozné
povolenia budú v súlade so vzorom priloženým
v prílohe D.

2. Na výrobky zahrnuté v prílohe B vydajú úrady
Slovenskej republiky vývozné povolenia v takom
rozsahu, aký bol dohodnutý v tejto dohode. Vývozné
povolenie musí potvrdzova�, že množstvo výrobkov
je v súlade s kvótou predpísanou pre danú kategóriu
príslušného výrobku.

3. Každé vývozné povolenie sa bude vz�ahova� len
na jednu kategóriu alebo jeden výrobok uvedený v
prílohe B tejto dohody.

4. Vývoz sa bude riadi� kvótami stanovenými na
rok, v ktorom sa uskutoční odoslanie tovaru.

5. Predloženie vývozného povolenia pod¾a bodu 7
bude ma� účinnos� najdlhšie do 31. januára vý-
vozného roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol
tovar, na ktorý sa vz�ahuje vývozné povolenie,
odoslaný.

6. Dovoz textilných výrobkov do Nórska v rámci
kvóty sa uskutoční na základe predloženia
príslušných dovozných povolení. Príslušné nórske
úrady vydajú také povolenie automaticky do desia-
tich pracovných dní od predloženia príslušného
exportného povolenia dovozcom.

7. Zodpovedné nórske úrady treba ihneï informo-
va� o stiahnutí alebo pozmenení akéhoko¾vek vý-
vozného povolenia, ktoré už bolo vydané. Zodpo-
vedné nórske úrady zrušia už vydané dovozné po-
volenia, ak príslušné vývozné povolenie bolo zruše-
né. Ak však zodpovedné nórske úrady nedostali
informácie o stiahnutí alebo zrušení vývozného
povolenia ani po dovezení tovaru do Nórska, jeho
množstvo pripočítajú k limitu danej kategórie
a príslušného obdobia a čo najskôr po prijatí ozná-
menia o stiahnutí vývozného povolenia to oznámia
úradom Slovenskej republiky.

8. Ak zodpovedné nórske úrady zistia, že celkové
množstvá, na ktoré sa vz�ahujú vývozné povolenia
vydané úradmi Slovenskej republiky, týkajúce sa
určitej kategórie v ktoromko¾vek období, prekročia
limit stanovený pre túto kategóriu, nórske úrady
môžu pozastavi� ïalšie vydávanie dovozných dokla-
dov. V takom prípade zodpovedné nórske úrady
budú o tom informova� úrady Slovenskej republiky

a iniciujú osobitné konzultácie pod¾a bodu 14 do-
hody.

9. Vydanie príslušných dovozných dokumentov
na vývoz výrobkov slovenského pôvodu uvedených
v prílohe B, ktoré však nie sú zahrnuté vo vývozných
povoleniach vydaných úradmi Slovenskej republiky
v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, môžu zodpo-
vedné nórske úrady zamietnu�.

10. Vývozné povolenie môže obsahova� riadne
označené dodatočné kópie, vyhotovené v angličtine.
Ak sú vyplnené rukou, musí to by� atramentom
a paličkovým písmom. Pre zodpovedné nórske
úrady je ako platný dokument prijate¾ný len origi-
nál, jasne označený ako „originál" na účel vývozu
do Nórska, v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

11. Každé vývozné povolenie bude ma� poradové
číslo, pod¾a ktorého ho možno identifikova�. Bude
obsahova� aj tieto údaje:
a) krajinu určenia,
b) krajinu pôvodu,
c) meno a adresu vývozcu (ak je to možné, vý-

robcu),
d) meno a adresu dovozcu,
e) úplný opis tovaru vrátane tarifných klasifi-

kačných čísel, ak je to možné, pod¾a systému
vyvážajúcej krajiny, ako aj pod¾a nórskeho
systému,

f) príslušné číslo kategórie a opis pod¾a prílohy A
dohody,

g) hodnota F.O.B.,
h) množstvo v jednotkách pod¾a prílohy A,
i) predpokladané miesto a čas odoslania - spôsob

prepravy.

12. V prípade krádeže, straty alebo zničenia vý-
vozného povolenia slovenského pôvodu vývozca
môže požiada� zodpovedné vládne úrady o vydanie
duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré
vlastní. Duplikát alebo akéko¾vek osvedčenie alebo
povolenie takto vydané bude ma� označenie „dupli-
kát". Duplikát musí obsahova� dátum vydania ori-
ginálneho vývozného povolenia.

13. Vláda Slovenskej republiky pošle Mi-
nisterstvu zahraničných vecí Nórska mená a adresy
vládnych úradov alebo iných orgánov oprávnených
vydáva� a overova� vývozné povolenia spolu so
vzormi pečiatok, ktoré budú používa�. Vláda Slo-
venskej republiky taktiež upovedomí ministerstvo
o všetkých zmenách týkajúcich sa tejto informácie.
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