Všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre
poľnohospodárske produkty

Na účely riadnej správy dovozných colných kvót bolo vydané nariadenie Komisie (ES)
č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu
dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spracovaných prostredníctvom
systému dovozných licencií (ďalej len „nariadenie“).
1. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie
V tomto nariadení sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót,
ktoré sa spravujú prostredníctvom systému dovozných licencií v rozsahu pôsobnosti spoločnej
organizácie trhu bez toho, aby boli dotknuté odchýlky ustanovené v iných nariadeniach
Komisie.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na dovozné colné kvóty uvedené v prílohe I tohto nariadenia.
Obdobie dovoznej colnej kvóty je otvorené počas 12 po sebe idúcich nasledujúcich mesiacov
(ďalej len „obdobie dovoznej colnej kvóty“). Obdobie dovoznej colnej kvóty je možné
rozdeliť na niekoľko podobdobí.
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa v prípade dovozných licencií
nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 a nariadenia pre príslušné komodity.
2. Registrácia dovozcov
Žiadatelia predkladajú pri svojej prvej žiadosti týkajúcej sa daného obdobia dovoznej colnej
kvóty príslušným orgánom daného členského štátu (ďalej len „agentúre), v ktorých sú
usadení a registrovaní na účely DPH dôkaz, že boli v čase podania žiadosti zapojení do
obchodovania s tretími krajinami s výrobkami vzťahujúcimi sa na príslušnú spoločnú
organizáciu trhu:
- počas 12 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali tejto žiadosti, a
- počas 12 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali obdobiu 12 mesiacov uvedeného
v prvej zarážke.
Dôkaz o obchodovaní s tretími krajinami sa poskytuje výhradne prostredníctvom colných
dokumentov o prepustení do voľného obehu potvrdenými colnými orgánmi vzťahujúcich sa
na príslušného žiadateľa alebo prostredníctvom vývozného colného dokumentu potvrdeného
colnými orgánmi.
3. Podanie žiadosti o dovoznú licenciu
Žiadatelia o dovozné licencie nesmú podať viac ako jednu žiadosť o licenciu pre to isté
poradové číslo kvóty, ktorá sa vzťahuje na obdobie alebo podobdobie dovoznej colnej kvóty.

Ak žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, žiadna z jeho žiadostí nie je prijatá. Výnimky
z tohto nariadenia sú ustanovené v nariadeniach Komisie pre príslušné komodity.
Žiadosť o dovoznú licenciu na príslušné obdobie alebo podobdobie sa nemôže vzťahovať na
množstvo presahujúce množstvo stanovené v príslušných nariadeniach Komisie, ktoré
upravujú danú dovoznú colnú kvótu a podávajú sa počas obdobia ustanoveného v
nariadeniach Komisie upravujúcich predmetnú dovoznú colnú kvótu.
5. Vydanie dovoznej licencie
Dovozné licencie sa vydávajú v osobitných lehotách stanovených v príslušných nariadeniach
Komisie upravujúcich danú dovoznú colnú kvótu.
Európska Komisia môže žiadosti o dovoznú licenciu:
a) prijať v plnej výške, alebo
b) krátiť požadované množstvo stanoveným alokačným koeficientom, alebo
c) zamietnuť všetky podané žiadosti.
Zložená zábezpeka týkajúca sa množstiev, na ktoré nebola licencia vydaná sa uvoľňuje.
Žiadne množstvá sa však neprenášajú do nasledujúceho obdobia dovoznej colnej kvóty.
6. Obdobie platnosti licencie
Dovozné licencie vydané v súlade s čl. 7 nariadenia sú platné počas obdobia stanoveného
v príslušných nariadeniach Komisie upravujúce danú dovoznú colnú kvótu. V každom
prípade však dovozné licencie nesmú byť platné po poslednom dni obdobia dovoznej colnej
kvóty. Článok 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1182/19971 sa neuplatňuje (a to aj vtedy, keď
tento deň je sobota, nedeľa alebo sviatok).
Ak držiteľ dovoznej licencie z dôvodu vyššej moci nemohol licenciu plne využiť, môže
požiadať agentúru len o jej zrušenie, odchylne od čl. 39 nariadenia Komisie (ES)
č. 376/2008.
7. Sankcie
V prípade ak sa zistí, že dokument, ktorý žiadateľ predložil s cieľom získať práva
vyplývajúce z nariadení Komisie upravujúcich danú dovoznú kvótu, obsahuje nepresné
informácie môže agentúra:
a) zakázať žiadateľovi dovoz akéhokoľvek tovaru v rámci príslušnej dovoznej colnej kvóty
na celé obdobie dovoznej colnej kvóty, počas ktorej boli zistené nezrovnalosti, a
b) na nasledujúce obdobie dovoznej colnej kvóty vylúčia žiadateľa zo systému žiadostí
o licenciu pre príslušnú dovoznú colnú kvótu
Pokiaľ však žiadateľ uspokojivo preukáže, že tieto doklady predložil nie v dôsledku jeho
hrubej nedbalosti sankcie uvedené v odsekoch a), b) sa nebudú uplatňovať.

Ak však žiadateľ predloží dokumenty zámerne:
a) žiadateľovi sa zakáže dovoz akéhokoľvek tovaru v rámci príslušnej dovoznej colnej
kvóty na celé obdobie dovoznej colnej kvóty, počas ktorej boli zistené nezrovnalosti, a
b) žiadateľ je na dve nasledujúce obdobia dovoznej colnej kvóty vylúčený zo systému
žiadostí o licenciu pre príslušnú dovoznú colnú kvótu.
Ak sa už dovozy uskutočnili pred zisteniami uvedenými predchádzajúcich odsekoch budú
všetky z toho neoprávnené finančné výhody vrátené.
8. Dôkaz o využití licencie
Na dovozné licencie sa uplatňuje čl. 34 ods. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 t. z., že
dovozné licencie je potrebné predložiť agentúre do 45 dní odo dna skončenia platnosti
licencie.
9. Všeobecné zásady
Ak je dovozná licencia spracovaná pomocou metódy založenej na dokumente vydanom treťou
krajinou, predkladá sa tento dokument agentúre spolu so súvisiacou žiadosťou o dovoznú
licenciu. Originál tohto dokumentu si ponecháva agentúra.
10. Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie sa uplatňuje na dovozné licencie pre obdobie dovozných colných kvót
začínajúce 1. januára 2007

