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UZNESENIE
[omissis]
Sofia, 10. mája 2019
Vărchoven administrativen săd na Republika Bălgarija (Najvyšší správny
súd Bulharskej republiky, Bulharsko) [omissis]
Konanie sa spravuje ustanoveniami kapitoly XII Administrativnoprocesualen
kodex (Zákonník správneho konania, ďalej len „APK“).
Bolo začaté na základe kasačnej sťažnosti, ktorú podala „Unipack“ AD proti
rozsudku [omissis] Administrativen săd Veliko Tarnovo (Správny súd Veliko
Tarnovo, Bulharsko), osobitne proti tej časti rozsudku, ktorou sa zamieta žaloba
spoločnosti namierená proti rozhodnutiu riaditeľa Mitnice Svištov (Colný úrad
Svištov, Bulharsko), ktorým bolo udelené povolenie č. BG004300/40/000225
[omissis] na použitie osobitného colného režimu, okrem tranzitu, konkrétne proti
bodu 16.13 prílohy uvedeného povolenia.
[omissis] Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku požiadala
o predloženie návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru
Európskej únie v súvislosti s výkladom článku 172 ods. 2 delegovaného
nariadenia (EÚ) 2015/2446 za účelom objasnenia významu pojmu „výnimočné
okolnosti“.
Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku [omissis] sa k návrhu na
predloženie návrhu na začatie prejudiciálneho konania nevyjadril.
[Vnútroštátne konanie] [omissis]
[omissis] komora Vărchoven administrativen săd (Najvyšší správny súd) zložená
z troch členov dospela k záveru, že správne rozhodnutie v právnom spore závisí
od výkladu ustanovenia práva Únie, a to konkrétne článku 172 ods. 2
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide
o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného
kódexu Únie.
Súd rozhodol o predložení návrhu na začatie prejudiciálneho konania v tomto
znení:
Účastníci konania vo veci samej
1.

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostredí – „Unipack“ AD so
sídlom a správnou adresou v Pavlikeni, správny obvod Veliko Tarnovo [omissis];
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2.

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku – Direktor na Teritorialna
direkcija „Dunavska“ Agencija „Mitnici“ (riaditeľ miestneho riaditeľstva
ústredného colného orgánu „pre oblasť Dunaj“);

3.

Prokurátor pôsobiaci pri Vărchovna administrativna prokuratura na Republika
Bălgarija (Najvyššia správna prokuratúra Bulharskej republiky, Bulharsko).
Predmet konania vo veci samej:

4.

Predmetom konania o kasačnom opravnom prostriedku, ktoré sa vedie pred
Vărchoven administrativen săd (Najvyšší správny súd), je rozsudok [omissis]
Administrativen săd Veliko Tarnovo v rozsahu, v akom sa ním zamietla žaloba
„Unipack“
AD.
Táto
žaloba
bola
namierená
proti
povoleniu
č. BG004300/40/000225, ktoré udelil riaditeľ Colného orgánu Svištov [omissis]
v súvislosti s použitím osobitného colného režimu, okrem tranzitu, konkrétne proti
bodu 16.13 prílohy povolenia, podľa ktorého nadobúda toto povolenie platnosť
a účinnosť dňom prijatia žiadosti.

5.

Správne konanie vedené pred colným orgánom sa začalo podaním žiadosti
„Unipack“ AD o vydanie povolenia na použitie osobitného colného režimu okrem
tranzitu, konkrétne colného režimu konečného použitia. [omissis] Podľa článku
211 ods. 2 Colného kódexu Únie požiadala navrhovateľka o vydanie povolenia
s retroaktívnym účinkom k 13. júlu 2017 pre tieto tovary: „hliníkové fólie
s hrúbkou 0,007 mm bez podložky, valcované, ale ďalej už neupravené, dodávané
v rolkách pre iné použitia než ako hliníkové fólie pre domácnosť“.

6.

Spoločnosti „Unipak“ АD bolo v súvislosti so zatriedením tovaru „hliníkové fólie
(hliníkové zliatiny 8079) bez podložky, valcované, ale ďalej už neupravené,
s hrúbkou 7 µm … výrobok bude laminovaný s pomocou papiera, polyetylénu
alebo polyestru a používaný na výrobu kombinovaných obalov ako vonkajšia
alebo vnútorná vrstva“ pod príslušnú položku colného sadzobníka vydané
rozhodnutie o záväzných informáciách o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej
len „rozhodnutie o ZINZ“) s účinnosťou od 28. septembra 2015 na obdobie
šiestich rokov [omissis]. Tovar bol zatriedený pod kód KN 7607 11 19 a kód
TARIC 7607111990 „ostatné“. Tento kód bol následne v dôsledku zmeny
systému TARIC 1. júna 2016 zrušený.

7.

„Unipack“ AD doviezla z Číny 13. júna 2017 a 27. júna 2017 hliníkovú fóliu bez
podložky, ktorú prihlásila ako „ostatné“ pod kódom colného sadzobníka
7607111993, konkrétne 6 058 kg čistej váhy resp. 23 160, 80 kg čistej váhy.
Rozhodnutím … [omissis] riaditeľa Colného úradu Svištov bol TARIC kód pre
časť tovarov s opisom „hliníkové fólie s hrúbkou nie menšou 0,007 mm, ale nie
väčšou ako 0,008 mm, žíhané alebo ďalej už neupravené“ opravená, pričom sa
použil nový kód TARIC 7607111930. Následne vznikla povinnosť zaplatiť
dodatočné clo a daň z pridanej hodnoty z dôvodu preclenia tohto tovaru
antidumpingovým clom vo výške 30 % v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ)
2017/271.
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8.

Celkové množstvo hliníkovej fólie z dovozov, ktoré sa uskutočnili 13. júna 2017
a 27. júna 2017, sa v období do 30. septembra 2017 resp. do 31. októbra 2017
spracovalo na výrobu kombinovaných obalov a nebolo použité ako hliníková fólia
pre domácnosť.

9.

V období od 26. augusta 2015 do 18. mája 2016 bola hliníková fólia s hrúbkou
7 µm dovezená z Turecka a z Číny pod označením TARIC kódu 7607111990.
V období od 15. septembra 2016 do 30. januára 2017 bola dovezená hliníková
fólia s hrúbkou 7 µm pod označením TARIC kódu 7607111995 z Turecka
a z Číny a v období od 21. marca 2017 do 7. júna 2017 bola dovezená hliníková
fólia s hrúbkou 7 µm pod označením TARIC kódu 7607111993 z Turecka.

10. Skutkový stav je nesporný. Spor sa vedie o otázke, či sú splnené podmienky
upravené v článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 pre
priznanie retroaktívneho účinku povoleniu na použitie režimu konečného použitia.
Relevantné právne predpisy:
Vnútroštátna právna úprava
11. Článok 170 ods. 2 APK
„(2) V prípade, ak osoba podá opravný prostriedok proti nevydaniu správneho
aktu, je povinná preukázať, že boli splnené podmienky pre jeho vydanie.“
Ustanovenia práva Únie:
12. Článok 1 ods. 1 [a] ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 925/2009 z 24. septembra
2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa
vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom
v Arménsku, Brazílii a Čínskej ľudovej republike
„Článok 1
1.
Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových fólií
s hrúbkou najmenej 0,008 mm a najviac 0,018 mm, bez podložky, valcovaných,
ale ďalej už neupravených, dodávaných v rolkách so šírkou nepresahujúcou 650
mm a s hmotnosťou presahujúcou 10 kilogramov, v súčasnosti zaradených pod
kód KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910), s pôvodom v Arménsku,
Brazílii a Čínskej ľudovej republike (ČĽR“).
2.
Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľného na čistú frankocenu
na hranici Spoločenstva pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1
a vyrábaných uvedenými spoločnosťami je takáto:
Krajina
Spoločnosť
Antidumpingové clo Doplnkový kód TARIC
Arménsko Closed Joint Stock
13,4 %
А943
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ČĽR

Brazília

Company
Rusal-Armenal
Všetky
ostatné
spoločnosti
Alcoa (Shanghai)
Aluminium
Products Co., Ltd.,
a Alcoa (Bohai)
Aluminium
Industries Co.,
Ltd.
Shandong Loften
Aluminium Foil
Co., Ltd.
Zhenjiang
Dingsheng
Aluminium Co.,
Ltd.
Všetky ostatné
spoločnosti
Companhia
Brasileira de
Aluminio
Všetky ostatné
spoločnosti

13,4 %

А999

6,4 %

А944

20,3 %

А945

24,2 %

А946

30,0 %

А999

17,6 %

А947

17,6 %

А999

13. Článok 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/865 z 31. mája 2016,
ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania
antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384
na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených hliníkových fólií z Čínskej
ľudovej republiky a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu.
„Článok 1
Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES)
č. 1225/2009 s cieľom určiť, či dovoz:
– hliníkových fólií s hrúbkou najmenej 0,007 mm a menej ako 0,008 mm, bez
podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravených, dodávaných v rolkách, aj
žíhaných, s hmotnosťou presahujúcou 10 kg, bez ohľadu na šírku, alebo
– hliníkových fólií s hrúbkou najmenej 0,008 mm a menej ako 0,018 mm, bez
podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravených, dodávaných v rolkách, aj
žíhaných, s hmotnosťou presahujúcou 10 kg a šírkou presahujúcou 650 mm, alebo
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– hliníkových fólií s hrúbkou viac ako 0,018 mm a menej ako 0,021 mm, bez
podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravených, dodávaných v rolkách, aj
žíhaných, s hmotnosťou presahujúcou 10 kg, bez ohľadu na šírku, alebo
– hliníkových fólií s hrúbkou najmenej 0,021 mm a menej ako 0,045 mm, bez
podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravených, dodávaných v rolkách, aj
žíhaných, s hmotnosťou presahujúcou 10 kg, bez ohľadu na šírku, ak sa
predkladajú s aspoň dvomi vrstvami,
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky
KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111930, 7607111940 a 7607111950) a ex
7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080), do Únie obchádza
opatrenia uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2384.
Článok 2
Colné orgány prijmú podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1225/2009 náležité opatrenia na registráciu dovozu výrobkov uvedených
v článku 1 tohto nariadenia do Únie.
Platnosť registrácie uplynie deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia.
Komisia môže prostredníctvom nariadenia colným orgánom nariadiť, aby zastavili
registráciu dovozu výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali
o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že spĺňajú podmienky na
udelenie oslobodenia, do Únie.
14. Článok 1 ods. 1, 4 a 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/271 zo
16. februára 2017, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené
nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom
v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých mierne upravených hliníkových
fólií
„Článok 1
1. Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na ‚všetky ostatné spoločnosti‘
uložené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých
hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na
dovoz do Únie
– hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm, ale menšou ako 0,008
mm, tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod
číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930) alebo
– hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018
mm, tiež žíhaných, vo zvitkoch so šírkou presahujúcou 650 mm, ktoré
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v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC
7607111940), alebo
– hliníkových fólií s hrúbkou väčšou ako 0,018 mm, ale menšou ako 0,021 mm,
tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod číselný
znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), alebo
– hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,045
mm, tiež žíhaných, ak sa predkladajú aspoň s dvoma vrstvami, bez ohľadu na
šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 90 (kódy
TARIC 7607119045 a 7607119080).
4.
Výrobok opísaný v odseku 1 sa oslobodzuje od antidumpingového cla, ak je
dovezený na iné účely okrem použitia fólie pre domácnosť. Oslobodenie podlieha
podmienkam stanoveným v príslušných colných ustanoveniach Únie o colnom
režime konečné použitie, najmä článku 254 Colného kódexu Únie.
5.
Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá v prípade dovozu
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zaregistrovaného v súlade s článkom 2
vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/865 a s článkom 13 ods. 3 a článkom 14
ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036, s výnimkou dovozu vyrobeného
spoločnosťami uvedenými v odseku 2 tohto článku, a s výnimkou dovozu,
v prípade ktorého sa dokáže, že bol použitý na iné použitia než fólia pre
domácnosť v súlade s odsekom 4.
15. Článok 254 ods. 1, článok 211 ods. 1, písm. a), článok 33 ods. 2 a článok 34 ods. 1
písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra
2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie“)
„Článok 254
Colný režim konečné použitie
1. V colnom režime konečné použitie možno tovar prepustiť do voľného obehu
s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho osobitného
použitia.
Článok 211
Povolenie
1. Povolenie od colných orgánov sa vyžaduje na:
а) použitie colných režimov aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, dočasné
použitie alebo konečné použitie,
Článok 33
Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií
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2. Rozhodnutia ZINZ a ZIPT sú záväzné – iba na účely nomenklatúrneho
zatriedenia tovaru alebo určenia pôvodu tovaru – pre:
а) colné orgány vo vzťahu k držiteľovi rozhodnutia, iba ak ide o tovar, pri ktorom
sa colné formality ukončili po dni nadobudnutia účinnosti rozhodnutia;
b) držiteľa rozhodnutia vo vzťahu k colným orgánom iba s účinnosťou odo dňa,
keď sa mu doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za
doručené.
„Článok 34
Právny režim rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií
1. Rozhodnutie ZINZ stráca platnosť pred koncom doby uvedenej v článku 33
ods. 3, ak už nie je v súlade s právom, v dôsledku jedného z týchto prípadov:
а) prijatia zmeny nomenklatúr uvedených v článku 56 ods. 2 písm. a) a b);
16. Článok 172 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446
z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré
ustanovenia Colného kódexu Únie.
„Článok172
Retroaktívny účinok
(článok 22 ods. 4 kódexu)
1. Ak colné orgány udelia povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom
211 ods. 2 kódexu, povolenie nadobúda účinnosť najskôr dátumom prijatia
žiadosti.
2. Za výnimočných okolností môžu colné orgány dať súhlas, aby povolenie
uvedené v odseku 1 nadobudlo účinnosť najskôr jeden rok pred dátumom prijatia
žiadosti, a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje príloha 71-02, tri mesiace pred
dátumom prijatia žiadosti.“
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
17. Pri preskúmaní veci sa v čase rozhodnutia o predložení návrhu na začatie
prejudiciálneho konania nezistili nijaké rozsudky Súdneho dvora, ktoré by sa
týkali výkladu článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia v prejudiciálnom
konaní.
Tvrdenia účastníkov konania
18. „Unipack“ АD požiadala o predloženie návrhu na začatie prejudiciálneho konania
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19. Riaditeľ miestneho riaditeľstva ústredného colného orgánu „pre oblasť Dunaj“ sa
k žiadosti nevyjadril.
Odôvodnenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania
20. Nariadením Rady (ЕS) č. 925/2009(2) („pôvodné nariadenie“) sa uložilo konečné
antidumpingové clo vo výške 30,0 % a dovoz hliníkových fólií s hrúbkou
najmenej 0,008 mm a najviac 0,018 mm, bez podložky, valcovaných, ale ďalej už
neupravených, dodávaných v rolkách so šírkou nepresahujúcou 650 mm
a s hmotnosťou presahujúcou 10 kilogramov z Čínskej ľudovej republiky pre
všetky ostatné spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 tohto
nariadenia. V decembri 2015 sa predĺžila platnosť opatrení týkajúcich sa týchto
výrobkov na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2384. Na
základe článku 13 základného nariadenia začala Komisia prijatím vykonávacieho
nariadenia (EÚ) 2016/865 (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“)
prešetrovanie. V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného
nariadenia vyzvala Komisia nariadením, ktorým sa začína prešetrovanie, colné
úrady, aby zaviedli registráciu dovozov určitých mierne upravených tovarov
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.
21. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/271 sa ukladá konečné
antidumpingové clo, ktoré platí pre „všetky ostatné spoločnosti“, a ktoré bolo
uložené v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 925/2009 na dovoz
určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, pre dovozy
hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm, ale menšou ako 0,008 mm,
bez ohľadu na šírku zvitkov, tiež žíhaných, ktoré v súčasnosti patria pod číselný
znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930) (pozri článok 1 ods. 1 prvú
zarážku nariadenia). Rozšírené clo v zmysle článku 1 ods. 1 sa vyberá z dovozov
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré patria do pôsobnosti článku 2
nariadenia, ktorým sa začína prešetrovanie [článok 1 ods. 5 vykonávacieho
nariadenia (EÚ) 2017/271]. Tovar uvádzaný v odseku 1 sa oslobodzuje od
konečného antidumpingového cla, ak je dovezený na iné účely okrem použitia ako
hliníkovej fólie pre domácnosť. Oslobodenie sa uplatní v súlade s colnými
ustanoveniami o konečnom použití podľa článku 254 Colného kódexu Únie.
22. V súlade s článkom 211 ods. 1 písm. а) Colného kódexu Únie si použitie colného
režimu konečné použitie vyžaduje povolenie colného orgánu. Takýmto povolením
je aj povolenie, ktoré je predmetom sporu pred Administrativen săd Veliko
Tarnovo (Správny súd Veliko Tarnovo), a ktorému sa v súlade s článkom 172
ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 priznal retroaktívny účinok od
dátumu prijatia žiadosti (bod 16.13 povolenia).
23. Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku požiadala o rozšírenie
retroaktívneho účinku povolenia aj na dovozy z 13. júna 2017 a z 27. júna 2017,
ktoré sa uskutočnili ešte pred prijatím žiadosti (18. augusta 2017), čo by bolo
možné považovať za okolnosti uvedené v článku 172 ods. 2 delegovaného
nariadenia, teda za výnimočné okolnosti. V súlade s článkom 170 ods. 2 APK
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znáša žalobkyňa v prvostupňovom konaní dôkazné bremeno pokiaľ ide
o preukázanie splnenia podmienok pre priznanie retroaktívneho účinku podľa
článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia.
24. Výklad si vyžaduje otázka, či zmena colného zatriedenia tovarov dovezených
navrhovateľkou v konaní o kasačnom opravnom prostriedku a s tým súvisiace
skončenie platnosti rozhodnutia ZINZ, ako aj postup colných orgánov pri
prijímaní colných vyhlásení podľa rozhodnutia ZINZ a účel, na ktorý sa majú
tovary použiť nasvedčujú, že ide o výnimočné okolnosti v zmysle delegovaného
nariadenia.
25. Senát Vărchoven administrativen săd (Najvyšší správny súd), ktorý koná v tejto
veci žiada o výklad uvedeného ustanovenia delegovaného nariadenia a preto
predkladá v súlade s článkom 267 ZFEÚ návrh na začatie prejudiciálneho konania
o tejto otázke:
Ide o výnimočné okolnosti v zmysle článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia,
ktoré by odôvodňovali udelenie povolenia s retroaktívnym účinkom podľa článku
211 ods. 2 Colného kódexu Únie pre použitie colného režimu konečné použitie
podľa článku 254 Colného kódexu Únie na dovoz tovarov pre držiteľa colného
režimu pred dátumom prijatia žiadosti o vydanie povolenia a po skončení platnosti
rozhodnutia ZINZ z dôvodu prijatia zmeny kombinovanej nomenklatúry pre tieto
tovary, ak sa v období (približne desiatich mesiacov) medzi skončením platnosti
rozhodnutia ZINZ a dovozom, v súvislosti s ktorým sa žiada o použitie režimu
konečné použitie, uskutočnilo niekoľko (deväť) dovozov tovarov bez toho, aby
colné orgány opravili prihlasovaný kód kombinovanej nomenklatúry a tovary sa
použili na účely, ktoré nepodliehajú antidumpingovému clu?
[Vnútroštátne konanie] [omissis]
Z vyššie uvedených dôvodov a na základe článku 267 ods. 1 písm. b) ZFEÚ
[vnútroštátne konanie] [omissis] vyhlasuje Vărchoven administrativen săd
(Najvyšší správny súd, Bulharsko) v komore zloženej z troch členov prvého
senátu toto
UZNESENIE:
[vnútroštátne konanie] [omissis]
Súdnemu dvoru Európskej únie sa v súlade s článkom 267 ods. 1 písm. b)
predkladá prostredníctvom návrhu na začatie prejudiciálneho konania žiadosť
o odpoveď na túto otázku:
Ide o výnimočné okolnosti v zmysle článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá,
ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, ktoré by
odôvodňovali udelenie povolenia s retroaktívnym účinkom podľa článku 211
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ods. 2 Colného kódexu Únie pre použitie colného režimu konečné použitie podľa
článku 254 Colného kódexu Únie na dovoz tovarov pre držiteľa colného režimu
pred dátumom prijatia žiadosti o vydanie povolenia a po skončení platnosti
rozhodnutia ZINZ z dôvodu prijatia zmeny kombinovanej nomenklatúry pre tieto
tovary, ak sa v období (približne desiatich mesiacov) medzi skončením platnosti
rozhodnutia ZINZ a dovozom, v súvislosti s ktorým sa žiada o použitie režimu
konečné použitie, uskutočnilo niekoľko (deväť) dovozov tovarov bez toho, aby
colné orgány opravili prihlasovaný kód kombinovanej nomenklatúry a tovary sa
použili na účely, ktoré nepodliehajú antidumpingovému clu?
Konanie sa prerušuje [omissis] až do vydania rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie.
[vnútroštátne konanie] [omissis]
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