PRÍLOHA I

DOHODA
MEDZI SPOLOČENSTVOM A ČIERNOU HOROU
O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH ÚĽAVÁCH
PRE URČITÉ VÍNA
1.

Dovoz nasledujúcich vín do Spoločenstva uvedených v článku 2 tohto protokolu podlieha
týmto úľavám:
Opis tovaru
Kód KN

(v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b))

uplatniteľné

množstvá

clo

(hl)

oslobodené

16.000

Protokolu 2

2.

ex 2204 10

Akostné šumivé víno

ex 2204 21

Víno z čerstvého hrozna

Spoločenstvo uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót určených v bode 1 pod
podmienkou, že Čierna Hora neposkytne žiadne vývozné dotácie na vývoz týchto množstiev.

3.

Dovoz nasledujúcich vín uvedených v článku 2 tohto protokolu do Čiernej Hory podlieha
týmto úľavám:
Colný sadzobník
Čiernej Hory

účinné

Opis tovaru
(v súlade s článkom 2 ods. 1 písm.
a))

uplatniteľn

množstvo

é clo

(hl)

ročný

zvláštne

nárast (hl)

ustanoveni
a

Protokolu 2
ex 2204 10

Akostné šumivé víno

ex 2204 21

Víno z čerstvého hrozna

(1)

1500
oslobodené

Ročný nárast sa uplatňuje, kým kvóta nedosiahne maximum 3500 hl.
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1000

(1)

4.

Čierna Hora uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót uvedených v bode 3 pod
podmienkou, že Spoločenstvo neposkytne žiadne vývozné dotácie na vývoz týchto množstiev.

5.

Pravidlá pôvodu platné v zmysle tejto dohody sa uvádzajú v protokole 3.

6.

Dovoz vína v rámci úľav, ktoré sa uvádzajú v tejto dohode, je podmienený predložením
osvedčenia a sprievodného dokumentu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 883/2001 z 24.
apríla 2001 ustanovujúcim podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č.
1493/1999, pokiaľ ide o obchod s tretími krajinami s produktami v sektore vína1, z ktorých
vyplýva, že predmetné víno spĺňa požiadavky podľa protokolu 2 čl. 2 ods. 1. Osvedčenie
a sprievodný dokument sú vydávané vzájomne uznaným orgánom uvedeným na spoločne
vypracovaných zoznamoch.

1

Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady
(ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 , ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska
a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru,
slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže,
poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej
politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti
a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky a inštitúcií(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
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7.

Najneskôr do troch rokov od vstupu dohody do platnosti preskúmajú strany možnosť
vzájomného poskytnutia ďalších úľav, pričom zohľadnia vývoj ďalšieho obchodu s vínom.

8.

Strany zabezpečia, že výhody vzájomne nadobudnuté nie sú spochybnené inými opatreniami.

9.

Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa o akomkoľvek probléme, ktorý sa týka spôsobu
fungovania tejto dohody, uskutočnia konzultácie.

_______________
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