Spoločná organizácia trhu so spracovaným ovocím a zeleninou
Základná legislatíva:
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi
výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237
z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308,
pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá
týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia
nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES)
č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú sa nariadenia Komisie (ES)
č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239
z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií.
Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky (2016/C
278/03) uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie - C 278/34 dňa 30.07.2016.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006,
z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných
kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných
licencií.
Nariadenie na dovoz konzervovaných húb:
Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006,
z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na
konzervované huby dovezené z tretích krajín.

Kontaktné údaje:
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Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006,
ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby
dovezené z tretích krajín.
Číslo kvóty:
KN kód:
Obdobie kvóty:
Krajina pôvodu:
Podanie žiadosti:
Zábezpeka:
Pokyny k vyplneniu
žiadosti o licenciu:

viď. Tabuľka č. 1: Objem, poradové číslo a obdobie uplatňovania

tarifných kvót.
0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30
Od 1. januára do 31. decembra.
Čína, ďalšie tretie krajiny

V priebehu prvých 5 pracovných dní januára, do 13:00 hod.
40 EUR za tonu čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní.
 oddiel 7 (vývozná krajina): uviesť krajinu a označiť krížikom „NIE“,







Ďalšie dokumenty
potrebné k prijatiu
žiadosti:

oddiel 8 (krajina pôvodu): uviesť krajinu povinne a krížikom
označiť „ÁNO“,
oddiel 15 (popis KN kódu): slovami uviesť popis KN kódu,
oddiel 16 (KN kód): uviesť 8-miestny KN kód produktu,
oddiel 17 a 18 (množstvo): uviesť množstvo (číslicou a slovami)
a mernú jednotku,

oddiel 20: uviesť „Nový dovozca“ alebo „Tradičný dovozca“
a „Poradové číslo kvóty .....“.
1. Tradiční dovozcovia – sú dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že:
a) dovážali do Spoločenstva konzervované huby v priebehu
najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov,
b) doviezli do Spoločenstva najmenej 100 ton výrobkov zo
spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v článku 1, písm. i),
časť X Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.
1308/2013 v roku pred podaním žiadosti.
2. Noví dovozcovia – znamenajú iných dovozcov ako sú tí, ktorí sú
uvedení v odseku 1, či sú to fyzické alebo právnické osoby,
jednotlivci alebo skupiny, ktoré doviezli a/alebo vyviezli zo
Spoločenstva najmenej 50 ton spracovaných ovocných
a zeleninových výrobkov, uvedených v článku 1, písm. i), časť X
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
v roku pred podaním žiadosti.
Referenčné množstvo – maximálne množstvo (čistej hmotnosti
pevnej zložky po odkvapkaní) konzervovaných húb dovezených za
kalendárny rok tradičnými dovozcami v priebehu jedného
z posledných troch kalendárnych rokov.
Tradiční a noví dovozcovia predložia dôkazy orgánom členského
štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú na účely DPH
zaregistrovaní.
Dôkazy sa predkladajú počas prvej žiadosti daného obdobia
dovoznej kvóty.
Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa predkladá výlučne
formou colného dokladu o uvedení do voľného obehu, ktorý je
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riadne potvrdený colnými orgánmi a obsahuje odkaz na príslušného
žiadateľa ako na príjemcu.

Žiadané množstvo:

Ak noví dovozcovia dostali licenciu v predchádzajúcom
kalendárnom roku, predložia dôkaz o tom, že najmenej 50%
množstva, ktoré im bolo pridelené, sa skutočne prepustilo do
voľného obehu.
Tradiční dovozcovia – celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej
zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz
konzervovaných húb s pôvodom v Číne alebo v ostatných krajinách
do Spoločenstva nesmie predstavovať množstvo prekračujúce 150 %
referenčného množstva.
Noví dovozcovia – celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky
po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných
húb s pôvodom v Číne alebo v ostatných krajinách do Spoločenstva
nesmie predstavovať množstvo prekračujúce 1 % súhrnu tarifných
kvót uvedených v Tabuľke č.1: Objem, poradové číslo a obdobie
uplatňovania tarifných kvót.
Ak sa zistí, že požadované množstvá prevyšujú množstvo, ktoré je
k dispozícií, Komisia rozhodne o zavedení prideľovacieho
koeficientu, ktorý sa uplatní na príslušné žiadosti.
Ak je množstvo menšie, ako množstvo, na ktoré bola žiadosť
podaná, môže dovozca požiadať o stiahnutie žiadosti o licenciu do 3
pracovných dní po nadobudnutí účinnosti nariadenia. V takom
prípade sa cela suma zábezpeky okamžite uvoľní.

Tolerancia:
Vystavenie licencie:
Platnosť licencie:
Vrátenie licencie:
Prevod práv:

0%
Na 7 pracovný deň po termíne na podanie hlásenia (hlásenie Komisii sa
zasiela najneskôr do desiateho pracovného dňa).
Od dátumu jej vydania do 31. decembra príslušného roka.
Do 45 dní po skončení platnosti licencie.
Licencia nie je prevoditeľná.

Tabuľka č.1.: Objem, poradové číslo a obdobie uplatňovania tarifných kvót
Krajina pôvodu

Poradové číslo

1. január až 31. december každého
roka

Tradičný dovozcovia: 09.4157
Noví dovozcovia: 09.4193
Tradičný dovozcovia: 09.4158
Iné tretie krajiny
Noví dovozcovia: 09.4194
Čína

30 400
5 030

Príručka má informatívny charakter a obsahuje iba vybrané informácie. Na základe jej obsahu nie je
možné uplatňovať žiadne právne nároky. Úplné a záväzné znenia jednotlivých nariadení EK sú k
dispozícii na adrese http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
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