
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné 
pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie 

sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 

(Úradný vestník Európskej únie L 69 z 15. marca 2016) 

Na strane 3 v článku 1 ods. 1: 

namiesto:  „kým nebudú prevádzkyschopné“ 

má byť:  „kým nebudú funkčné“. 

Na strane 6 v názve kapitoly 3: 

namiesto:  „NA POTENCIÁLNY COLNÝ DLH ALEBO COLNÝ DLH, KTORÝ VZNIKOL“ 

má byť:  „NA COLNÝ DLH, KTORÝ VZNIKOL ALEBO BY MOHOL VZNIKNÚŤ“. 

Na strane 7 v článku 13 ods. 3: 

namiesto:  „doplnkovým tlačivom alebo viacerými doplnkovými tlačivami“ 

má byť:  „pokračovacím formulárom alebo viacerými pokračovacími formulármi“. 

Na strane 7 v článku 13 ods. 4 a 5, na strane 27 v článku 55 bode 9, ktorým sa vkladá článok 124a delegovaného 
nariadenia (EÚ) 2015/2446, článku 124a prvom odseku písm. e) druhej zarážke, na strane 145 v prílohe 9 dodatku C1 
hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 3: Tlačivá“ prvom odseku, na strane 153 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II 
časti C riadku s názvom „Kolónka 3: Tlačivá“ prvom odseku, na strane 160 v prílohe 9 dodatku C1 hlave III písm. c) 
druhej zarážke, na strane 266 v prílohe 11 vo vysvetlivkách k ložnému listu oddiele 3 bode 1 a na strane 283 
v prílohe 12 v hlave I bode 4 prvom odseku: 

namiesto:  „doplnkových tlačív“ 

má byť:  „pokračovacích formulárov“. 

Na strane 9 v článku 21 ods. 2: 

namiesto:  „do colného režimu vývoz alebo spätný vývoz“ 

má byť:  „do colného režimu vývoz alebo do spätného vývozu“. 

Na strane 10 v článku 25 ods. 1 písm. d), na strane 11 v článku 26 ods. 1 písm. e), na strane 11 v článku 27 ods. 1 
písm. d), na strane 12 v článku 28 ods. 1 písm. d), na strane 27 v článku 55 bode 9, ktorým sa vkladá článok 124a 
delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, článku 124a prvom odseku písm. b) tretej zarážke, na strane 28 v článku 55 
bode 12, ktorým sa mení článok 128 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, písm. c) doplnenom odseku 4 písm. a) 
a na strane 31 v článku 55 bode 13, ktorým sa vkladajú články 129a až 129d delegovaného nariadenia (EÚ) 
2015/2446, článku 129d ods. 1 písm. c): 

namiesto:  „priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom“ 

má byť:  „porušení colných alebo daňových predpisov“. 

Na strane 12 v článku 30: 

namiesto:  „Pokiaľ sa používa na prepravné operácie, ktoré vykonávajú schválené navzájom spolupracujúce železničné 
spoločnosti, nákladný list CIM sa považuje za tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie 
v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.“ 

má byť:  „Nákladný list CIM sa považuje za tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej 
podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, pokiaľ sa používa na prepravné operácie, ktoré 
vykonávajú navzájom spolupracujúce schválené železničné spoločnosti.“. 
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Na strane 13 v článku 32 ods. 1: 

namiesto:  „potenciálny colný dlh“ 

má byť:  „colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť“. 

Na strane 13 v článku 32 ods. 3 písm. a): 

namiesto:  „železničné podniky“ 

má byť:  „železničné spoločnosti“. 

Na strane 14 v článku 33 ods. 4: 

namiesto:  „nalepia sa príslušný“ 

má byť:  „nalepia sa na príslušný“. 

Na strane 14 v článku 34 ods. 2: 

namiesto:  „V ložných listov sa uvedie číslo vagóna, ktorého sa nákladný list CIM týka, alebo prípadne číslo kontajneru“ 

má byť:  „V ložných listoch sa uvedie číslo vagóna, ktorého sa nákladný list CIM týka, alebo prípadne číslo kontajnera“. 

Na strane 17 v článku 39 ods. 2: 

namiesto:  „inej než spoločná tranzitná krajina“ 

má byť:  „inej než krajiny spoločného tranzitného režimu“. 

Na strane 18 v názve článku 45: 

namiesto:  „Použitie iného colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného 
po železnici“ 

má byť:  „Uplatňovanie iného postupu v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po 
železnici“. 

Na strane 18 v článku 45 prvom odseku písm. a): 

namiesto:  „uplatňovať iné colné režimy tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po 
železnici“ 

má byť:  „uplatňovať iné postupy v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po železnici“. 

Na strane 18 v článku 45 prvom odseku písm. b): 

namiesto:  „uplatňovať iné colné režimy tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici 
na tovar“ 

má byť:  „uplatňovať iné postupy v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po železnici v prípade 
tovaru“. 

Na strane 19 v názve článku 48 a na strane 21 v názve článku 51: 

namiesto:  „zoznamu zoznamov“ 

má byť:  „súpisu zoznamov“. 
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Na strane 19 v článku 48 ods. 1 a na strane 21 v článku 51 ods. 1: 

namiesto:  „zoznam zoznamov“ 

má byť:  „súpis zoznamov“. 

Na strane 20 v článku 50 ods. 2 písm. a): 

namiesto:  „počet nákladných listov“ 

má byť:  „číslo nákladného listu“. 

Na strane 22 v článku 52 ods. 6 a na strane 22 v článku 53 ods. 6 prvom pododseku: 

namiesto:  „priestupky a nezrovnalosti“ 

má byť:  „porušenia a nezrovnalosti“. 

Na strane 22 v článku 52 ods. 7, na strane 22 v článku 53 ods. 6 druhom pododseku a na strane 32 v článku 55 
bode 13, ktorým sa vkladajú články 129a až 129d delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, článku 129d ods. 6 písm. 
a) a b): 

namiesto:  „priestupkoch a nezrovnalostiach“ 

má byť:  „porušeniach a nezrovnalostiach“. 

Na strane 23 v článku 55 bode 1, ktorým sa mení článok 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, vo vloženom 
odseku 3 druhom pododseku: 

namiesto:  „prílohách 6 až 7“ 

má byť:  „prílohách 6 a 7“. 

Na strane 24 v článku 55 bode 1, ktorým sa mení článok 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, vo vloženom 
odseku 6 písm. a): 

namiesto:  „ak chýba, platné číslo EORI“ 

má byť:  „ak chýba platné číslo EORI“. 

Na strane 27 v článku 55 bode 9, ktorým sa vkladá článok 124a delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, 
článku 124a prvom odseku písm. a) a na strane 287 v prílohe 12 hlave I bode 17: 

namiesto:  „doplnkového tlačiva“ 

má byť:  „pokračovacieho formulára“. 

Na strane 29 v článku 55 bode 13, ktorým sa vkladajú články 129a až 129d delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, 
článku 129a ods. 2 písm. e), na strane 137 v prílohe 9 dodatku C1 hlave I časti A bode 7, na strane 138 v prílohe 9 
dodatku C1 hlave I časti A bode 8, na strane 159 v prílohe 9 dodatku C1 hlave III písm. b), na strane 160 v prílohe 9 
dodatku C1 hlave III písm. c) a na strane 286 v prílohe 12 hlave I bode 12 poznámke druhom riadku: 

namiesto:  „doplnkové tlačivá“ 

má byť:  „pokračovacie formuláre“. 

Na strane 37 v prílohe 1 tabuľke druhom stĺpci riadku týkajúcom sa stĺpca G5: 

namiesto:  „v režime dočasné uskladnenie“ 

má byť:  „v dočasnom uskladnení“. 
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Na strane 39 v prílohe 2 „ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÚ INFORMÁCIU O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU 
(ZINZ)“ v znení korigenda na strane 33 v Ú. v. EÚ L 101, 16.4.2016 znie takto: 
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Na strane 53 v prílohe 6 „Žiadosť o vydanie povolenia AEO“ znie takto: 
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Na strane 56 v prílohe 6 vo vysvetlivkách č. 16, 17 a 18 v názve: 

namiesto:  „Úrady“ 

má byť:  „Miesta“. 

Na strane 56 v prílohe 6 vo vysvetlivkách č. 16, 17 a 18: 

namiesto:  „príslušných úradov“ 

má byť:  „príslušných miest – kancelárií“. 

Na strane 56 v prílohe 6 vo vysvetlivke č. 19 bode 2: 

namiesto:  „osobu zodpovednú za colné záležitosti v spoločnosti žiadateľa“ 

má byť:  „osobu, ktorá je v organizačnej štruktúre žiadateľa zodpovedná za colné záležitosti“.  
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Na strane 59 v prílohe 8 „DEKLARÁCIA ÚDAJOV O COLNEJ HODNOTE D.V.1“ znie takto: 
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Na strane 63 v prílohe 9 dodatku A časti 1 bode 3.1 prvom odseku a na strane 64 v prílohe 9 dodatku A časti 1 bode 
3.1 druhom odseku: 

namiesto:  „článkom 236 ods. 3“ 

má byť:  „článkom 263 ods. 3“. 

Na strane 64 v prílohe 9 dodatku A časti 2 bode 2.1 tabuľke prvom stĺpci treťom riadku, na strane 66 v prílohe 9 
dodatku A časti 2 bode 2.2 tabuľke prvom stĺpci druhom riadku, na strane 67 v prílohe 9 dodatku A časti 2 bode 2.3 
tabuľke prvom stĺpci treťom riadku, na strane 68 v prílohe 9 dodatku A časti 2 bode 2.4 tabuľke prvom stĺpci treťom 
riadku, na strane 69 v prílohe 9 dodatku A časti 2 bode 2.5 tabuľke prvom stĺpci druhom riadku a na strane 70 
v prílohe 9 dodatku A časti 2 bode 3 tabuľke prvom stĺpci štvrtom riadku: 

namiesto:  „Osobitné referenčné číslo“ 

má byť:  „Jedinečné referenčné číslo“. 
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Na strane 71 v prílohe 9 dodatku A časti 4 riadku s názvom „Osobitné referenčné číslo zásielky“ v názve: 

namiesto:  „Osobitné referenčné číslo“ 

má byť:  „Jedinečné referenčné číslo“. 

Na strane 71 v prílohe 9 dodatku A časti 4 riadku s názvom „Osobitné referenčné číslo zásielky“ prvom odseku: 

namiesto:  „Osobitné číslo“ 

má byť:  „Jedinečné číslo“. 

Na strane 72 v prílohe 9 dodatku A časti 4 riadku s názvom „Číslo prepravného dokladu“ treťom odseku: 

namiesto:  „osobitnému referenčnému číslu“ 

má byť:  „jedinečnému referenčnému číslu“. 

Na strane 109 v prílohe 9 dodatku B3 v názve a na strane 126 v prílohe 9 dodatku B4 v názve: 

namiesto:  „DOPLNKOVÉ TLAČIVO“ 

má byť:  „POKRAČOVACÍ FORMULÁR“. 

Na strane 146 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 5: Položky“ prvom odseku, na strane 
149 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 32: Číslo položky“ prvom odseku, na strane 153 
v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti C riadku s názvom „Kolónka 5: Položky“ prvom odseku a na strane 156 v prílohe 
9 dodatku C1 hlave II časti C riadku s názvom „Kolónka 32: Číslo položky“ prvom odseku: 

namiesto:  „doplnkových tlačivách“ 

má byť:  „pokračovacích formulároch“. 

Na strane 146 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 7: Referenčné číslo“ prvom odseku 
a poznámke pod čiarou č. 1 a strane 154 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti C riadku s názvom „Kolónka 7: 
Referenčné číslo“ prvom odseku a poznámke pod čiarou č. 1: 

namiesto:  „osobitného referenčného čísla zásielky (UCR) (1)  

(1) Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu týkajúce sa osobitného referenčného čísla zásielky (UCR) na 
colné účely (z 30. júna 2001).“ 

má byť:  „jedinečného referenčného čísla zásielky (UCR) (1)  

(1) Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu týkajúce sa jedinečného referenčného čísla zásielky (UCR) na 
colné účely (z 30. júna 2001).“. 

Na strane 151 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 50: Hlavný zodpovedný“ druhom 
odseku: 

namiesto:  „držiteľom colného režimu fyzická osoba“ 

má byť:  „držiteľom colného režimu právnická osoba“. 

Na strane 152 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti A riadku s názvom „Kolónka 54: Miesto a dátum, podpis a meno 
a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu“ druhom odseku a na strane 159 v prílohe 9 dodatku C1 hlave II časti C 
riadku s názvom „Kolónka 54: Miesto a dátum, podpis a meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu“ druhom 
odseku: 

namiesto:  „Ak je touto osobou fyzická osoba“ 

má byť:  „Ak je touto osobou právnická osoba“. 
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Na strane 159 v prílohe 9 dodatku C1 hlave III názve: 

namiesto:  „DOPLNKOVÝCH TLAČÍV“ 

má byť:  „POKRAČOVACÍCH FORMULÁROV“. 

Na strane 159 v prílohe 9 dodatku C1 hlave III písm. a) a na strane 283 v prílohe 12 hlave I bode 4 poznámke prvom 
riadku: 

namiesto:  „Doplnkové tlačivá“ 

má byť:  „Pokračovacie formuláre“. 

Na strane 175 v prílohe 9 dodatku C2 hlave II bode B časti s názvom „INFORMÁCIE O COLNÝCH UZÁVERÁCH“: 

namiesto:  „osobitný typ colných uzáver“ 

má byť:  „colné uzávery osobitného typu“. 

Na strane 179 v prílohe 9 dodatku D1 hlave II riadku týkajúcom sa kódu „CO.“ prvom odseku: 

namiesto:  „prechodného obchodia“ 

má byť:  „prechodného obdobia“. 

Na strane 179 v prílohe 9 dodatku D1 hlave II riadku týkajúcom sa kódu „B alebo C“: 

namiesto:  „zjednodušený colný režim“ 

má byť:  „zjednodušený postup“. 

Na strane 179 v prílohe 9 dodatku D1 hlave II riadkoch týkajúcich sa kódov „X alebo Y“ a „Z“: 

namiesto:  „zjednodušeného colného režimu“ 

má byť:  „zjednodušeného postupu“.  
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Na strane 273 v prílohe 12 „Žiadosť o povolenie použiť iný osobitný colný režim než tranzit“ znie takto: 
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Na strane 275 v prílohe 12 „Žiadosť o povolenie prevádzkovať colný sklad“ znie takto: 
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Na strane 276 v prílohe 12 „Žiadosť o povolenie použiť colný režim aktívny zušľachťovací styk“ znie takto: 
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Na strane 277 v prílohe 12 „Žiadosť o povolenie použiť colný režim pasívny zušľachťovací styk“ znie takto: 
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Na strane 278 v prílohe 12 „Povolenie použiť iný osobitný colný režim než tranzit“ znie takto: 
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Na 280 v prílohe 12 „Povolenie prevádzkovať colný sklad“ znie takto: 
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Na 281 v prílohe 12 „Povolenie použiť colný režim aktívny zušľachťovací styk“ znie takto: 
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Na 282 v prílohe 12 „Povolenie použiť colný režim pasívny zušľachťovací styk“ znie takto: 
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Na strane 283 v prílohe 12 hlave I bode 2 poznámke riadku č. 2: 

namiesto:  „ale prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladnenie tovaru sa vyžaduje“ 

má byť:  „ale na prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladnenie tovaru sa povolenie vyžaduje“. 

Na strane 283 v prílohe 12 hlave I bode 4 názve: 

namiesto:  „Doplnkové tlačivá“ 

má byť:  „Pokračovacie formuláre“. 

Na strane 283 v prílohe 12 hlave I bode 5 prvom odseku: 

namiesto:  „kde sa drží“ 

má byť:  „kde sa vedie“. 

Na strane 284 v prílohe 12 hlave I bode 5 druhom odseku: 

namiesto:  „kde sa evidencia drží“ 

má byť:  „kde sa evidencia vedie“. 

Na strane 285 v prílohe 12 hlave I bode 11 písm. b): 

namiesto:  „ukončenia colného režimu“ 

má byť:  „ukončenia“. 

Na strane 285 v prílohe 12 hlave I bode 11 písm. c): 

namiesto:  „colný(-é) úrad(-y) dohľadu“ 

má byť:  „úrad(-y) dohľadu“. 

Na strane 286 v prílohe 12 hlave I bode 13 názve: 

namiesto:  „Lehota na ukončenie colného režimu“ 

má byť:  „Lehota na ukončenie“. 

Na strane 286 v prílohe 12 hlave I bode 13 poznámke druhom riadku: 

namiesto:  „lehota na ukončenie colného režimu uplynie k určitému dátumu pre všetok tovar, ktorý bol umiestnený do 
colného režimu v danom období, v povolení sa môže stanoviť, že lehota na ukončenie colného režimu sa 
automaticky predĺži“ 

má byť:  „lehota na ukončenie uplynie k určitému dátumu pre všetok tovar, ktorý bol umiestnený do colného režimu 
v danom období, v povolení sa môže stanoviť, že lehota na ukončenie sa automaticky predĺži“. 

Na strane 287 v prílohe 12 hlave II názve: 

namiesto:  „doplnkových tlačív“ 

má byť:  „pokračovacích formulárov“. 
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Na strane 287 v prílohe 12 hlave II podnázve „Doplnkové tlačivo ‚colné uskladňovanie‘“, na strane 288 v prílohe 12 
hlave II podnázve „Doplnkové tlačivo ‚aktívny zušľachťovací styk‘“ a na strane 288 v prílohe 12 hlave II podnázve 
„Doplnkové tlačivo ‚pasívny zušľachťovací styk‘“: 

namiesto:  „Doplnkové tlačivo“ 

má byť:  „Pokračovací formulár“. 

Na strane 290 v prílohe 12 dodatku prvom odseku šiestej zarážke bode ii): 

namiesto:  „hospodársky životaschopná“ 

má byť:  „ekonomicky uskutočniteľná“. 

Na strane 290 v prílohe 12 dodatku prvom odseku deviatej zarážke: 

namiesto:  „hospodárskej situácie“ 

má byť:  „hospodárskych podmienok“.  
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