SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHU S OLIVOVÝM OLEJOM
A OLIVAMI

Základná legislatíva:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
zo dňa 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 spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.
Nariadenie pri dovoze olivového oleja
Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spracovanie colnej kvóty na
olivový olej s pôvodom v Tunisku.
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Kontaktné údaje:

Ing. Daniela Gogorová
Odbor trhových mechanizmov
Oddelenie obchodných mechanizmov
daniela.gogorova@apa.sk
t. č.: 00421 918 612 378

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006,
ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej
s pôvodom v Tunisku.

1.

Podmienky prijatia žiadosti
Každý rok od 1. januára je možné doviesť pri nulovej sadzbe cla kvótu neupraveného
olivového oleja spadajúceho pod KN kódy 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného
v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Spoločenstva.
Dovozné licencie sa vydávajú až do limitu kvóty stanoveného na každý rok.
Licencie sa môžu vydávať, bez toho aby bol dotknutý limit stanovený pre colnú kvótu
s číslom 09.4032 až do výšky:
- 9 000 ton na február a marec,
- 8 000 ton na apríl až október.

2.

Obdobie podávania žiadosti
Žiadatelia môžu podať za týždeň len jednu žiadosť a to v pondelok alebo v utorok.
Odchylne od článku 3 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa licencie, o ktoré sa
požiadalo počas období uvedených v tabuľke, vydávajú k zodpovedajúcim dátumom,
ktoré sú v nej uvedené.

Obdobia predkladania žiadostí o licenciu
pondelok 10. alebo utorok 11. apríla 2017
pondelok 22. alebo utorok 23. mája 2017
pondelok 17. alebo utorok 18. júla 2017
pondelok 30. alebo utorok 31. októbra 2017

Dátumy vydávania
prvý pracovný deň od piatka 21. apríla 2017
prvý pracovný deň od štvrtka 1. júna 2017
prvý pracovný deň od stredy 26. júla 2017
prvý pracovný deň od štvrtka 9. novembra 2017
2

Odchylne od čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa žiadosti o licencie na olivový olej
s pôvodom v Tunisku nemôžu podávať po utorku 12. decembra 2017.
3.

Zábezpeka
Výška zábezpeky je 15 EUR/100 kg čistej hmotnosti.

4.

Vyplnenie žiadosti o licenciu
Špecifické pokyny:
V oddieli 7 : sa uvedie vyvážajúca krajina Tunisko a povinne sa zaškrtne „ÁNO“.
V oddieli 8 : sa uvedie krajina pôvodu Tunisko a povinne sa zaškrtne „ÁNO“.
V oddieli 20 : Poradové číslo kvóty 09.4032

5.

Vydávanie licencií




Licencie sa vydávajú na štvrtý pracovný deň po skončení obdobia určeného na
posielanie oznamov ustanoveného v ods. 2 nariadenia a sú platné 60 dní odo dňa
skutočného vydania v súlade s článkom 7 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie
(EÚ) 2016/1239.
Licencie nie sú prenosné.

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 je
k dispozícii na adrese http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
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