SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHU S ETYLALKOHOLOM
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU
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.

Kontaktné údaje:

Ing. Gabriela Spinčiaková
Oddelenie obchodných mechanizmov
gabriela.spinciakova@apa.sk
t. č.: (+421) 0918 612 634
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Vydávanie licencií na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu
KN kód
Krajina pôvodu
Prijímanie žiadosti
Zábezpeka
Zvláštne ustanovenia k
žiadosti o licenciu

Termín vystavenia licencie
Doba platnosti licencie
Tolerancia
Vrátenie licencie
Prevoditeľnosť práv

viď Tabuľku č. 1: Povinnosti týkajúce sa povolení na dovoz
Všetky tretie krajiny
Každý pracovný deň do 13:00 hod.
1 EUR na hektoliter
 oddiel 7 (vývozná krajina): uviesť krajinu a označiť krížikom
„NIE“,
 oddiel 8 (krajina pôvodu): uviesť krajinu a označiť krížikom
„ÁNO“,
 oddiel 11 (celková suma zábezpeky): uviesť zábezpeku v EUR,
 oddiel 14 (obchodný názov): uviesť obchodný názov tovaru,
 oddiel 15 (popis KN kódu): slovami uviesť popis KN kódu,
 oddiel 16 (KN kód): uviesť osemmiestny KN kód produktu,
 oddiel 17 a 18 (množstvo): uviesť množstvo v kilogramoch bez
desatinných miest a mernú jednotku.
V deň prijatia žiadosti o licenciu.
Do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola licencia vydaná.
+5/-5 %
Do dvoch mesiacoch po skončení platnosti licencie.
Práva vyplývajúce z licencie sú prenosné.

Tabuľka č. 1: Povinnosti týkajúce sa povolení na dovoz
(Príloha, časť I H delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1237 a Príloha II, časť I H
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1239 Etylalkohol poľnohospodárskeho
pôvodu (čl. 1 ods. 2 písm. u) a časť XXI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013)
Netto
Číselný znak
Výška
Opis
Obdobie platnosti
množstvo
KN
záruky
(1)
ex 2207 10 00 Etylalkohol nedenaturovaný
1 EUR za Do konca 4. mesiaca
100 hl
s objemovým
hektoliter nasledujúceho
po
alkoholometrickým titrom 80
mesiaci,
v ktorom
% vol. alebo viac, získaný z
bola licencia vydaná,
poľnohospodárskych
v súlade s čl. 7 ods. 2
produktov uvedených
v prílohe I k zmluve
ex 2207 20 00 Etylalkohol a ostatné
1 EUR za Do konca 4. mesiaca
100 hl
destiláty, denaturované,
hektoliter nasledujúceho
po
s akýmkoľvek
mesiaci,
v ktorom
alkoholometrickým titrom,
bola licencia vydaná,
získané
v súlade s čl. 7 ods. 2
2

z poľnohospodárskych
produktov uvedených
v prílohe I k zmluve
ex 2208 90 91 Nedenaturovaný etylalkohol
1 EUR za Do konca 4. mesiaca
100 hl
s objemovým
hektoliter nasledujúceho
po
alkoholometrickým titrom
mesiaci,
v ktorom
menej ako 80 % vol., získaný
bola licencia vydaná,
z poľnohospodárskych
v súlade s čl. 7 ods. 2
produktov uvedených
v prílohe I k zmluve
ex 2208 90 99 Nedenaturovaný etylalkohol
1 EUR za Do konca 4. mesiaca
100 hl
s objemovým
hektoliter nasledujúceho
po
alkoholometrickým titrom
mesiaci,
v ktorom
menej ako 80 % vol., získaný
bola licencia vydaná,
z poľnohospodárskych
v súlade s čl. 7 ods. 2
produktov uvedených
v prílohe I k zmluve
(1) Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade čl. 3 ods. 1 písm. c).
Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej
kvóty spravovanej licenciami.

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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