
Informácia pre prevádzkovateľa EPV – vyplnenie žiadosti NAQS 

Položka formuláru žiadosti o vydanie 
NAQS importného certifikátu 

Inštrukcie pre vyplnenie položiek žiadosti o vydanie NAQS 
importného certifikátu do Kórei 

1. Certifikačný orgán (Certifying 
Agent – name and address) 

Certifikačný orgán: uvedený je názov a adresa inšpekčnej 
organizácie, od ktorej požadujete vydať certifikát 

2. Číslo certifikátu NAQS (Import 
Certificate Number)  

Číslo certifikátu: vypĺňa inšpekčná organizácia 

3. Číslo certifikátu (Certification 
Number) 

Číslo certifikátu: vyplňte číslo certifikátu vyvážaného produktu (nie 
číslo certifikátu pre obchodovanie a vývoz) 

4. Certifikačné normy, na základe 
ktorých je certifikát vydaný (Certified 
to Organic Standards) 

Certifikačné normy, na základe ktorých sa certifikát vydáva: vypĺňa 
inšpekčná organizácia 

5. Vývozca - meno a adresa  
(Exported by - name and address) 

Vývozca – meno a adresa: uveďte názov a adresu jednotlivca alebo 
podniku, vrátane poštového smerového čísla, ktorý výrobok vyváža 

6. Prvý príjemca v tretej krajine - 
meno a adresa  (First consignee in 
the importing country) 

Prvý príjemca v tretej krajine - meno a adresa: uveďte názov 
a adresu prvého príjemcu tovaru vrátane poštového smerového 
čísla 

7. Dovozca v tretej krajine (meno 
a adresa ) (Imported by - name and 
address) 

Dovozca v tretej krajine (meno a adresa): uveďte meno a adresu 
dovozcu vrátane poštového smerového čísla, ktorý výrobok dováža 

8. Miesto vývozu (Country and Port 
of loading) 

Miesto vývozu: uveďte meno a adresu vrátane poštového 
smerového čísla, miesta nakládky (adresu, z ktorej tovar odchádza z 
EÚ) 

9. Miesto doručenia (Country and 
Port of unloading) 

Miesto vývozu: uveďte názov prístavu alebo letiska a krajinu 
vykládky 

10. Názov produktu (Product Name ) Názov produktu: uveďte názov produktu, ktorý je označený na 
obale alebo názov produktu, pod ktorým chce dovozca označiť 
výrobok 

10. HS kód (HS CODE)  HS kód: Zadajte 6-miestny HS kód výrobku 

11. Čistá hmotnosť (Net Weight) Čistá hmotnosť: uveďte celkovú čistú hmotnosť zásielky, na ktorú sa 
vzťahuje toto osvedčenie 

13. Identifikácia prepravy (Shipping 
Identification) 

Identifikácia prepravy: uveďte číslo kontajnera, ktorý bude 
prepravený z krajiny vývozu do Kórejskej republiky, alebo 
číslo faktúry 

14. Finálny výrobca (Final 
manufacturer) 

Finálny výrobca: uveďte názov a adresu, vrátane poštového 
smerového čísla, jednotlivca alebo podniku, ktorý vyrába konečný 
vyvážaný produkt 

15. Certifikačný orgán výrobcu 
(Certifying Agent of Final 
manufacturer) 

Certifikačný orgán výrobcu: vyplňte názov inšpekčnej organizácie, 
ktorá certifikuje konečný výrobok určený na vývoz 

16. Dohodnuté podmienky v rámci 
deklarácie (Attestation for the terms 
of the Arrangement) 

Dohodnuté podmienky v rámci deklarácie: uveďte podmienky, na 
základe ktorých bol výrobok vyrobený. Napríklad v prípade, že je v 
podmienkach uvedené, že " látka xx je zakázaná " napíšte, že " xx 
látka nebola použitá v tomto výrobku ". 

 

Vyplňte miesto, dátum a žiadosť podpíšte predpísaným spôsobom (čitateľne uveďte meno, priezvisko a funkciu 

osoby podpisujúcej žiadosť). 

V príslušnom rámčeku označte, či požadujete urýchlené konanie, alebo nie. 


