Неофіційний переклад

Нові правила ЄС у сфері управління тарифними квотами на імпорт
сільськогосподарської продукції

Делегований Регламент Комісії 2020/760 (Commission Delegated Regulation (EU)
2020/760)
ЧАСТИНА II
Загальні правила
Стаття 3
Умови та кваліфікаційні вимоги
1. Виробники, які подають заявки на отримання ліцензії на імпорт чи експорт у межах
тарифної квоти, повинні бути створені та зареєстровані для цілей ПДВ у Союзі. Вони
подають свою заявку на отримання ліцензії до органу, що видає ліцензію, держави-члена
їх заснування та реєстрації ПДВ (далі «орган, що видає ліцензію»).
2. Якщо оператор подає заявку на ліцензію в межах тарифної квоти, на яку поширюються
вимоги про підтвердження торгівлі, встановлені в Додатку I до Регламенту імплементації
(ЄС) 2020/761, він подає разом із першою заявкою на ліцензію протягом кожного періоду
тарифної квоти , що підтверджує торгівлю відповідно до статті 8 цього Регламенту.
3. Якщо оператор подає заявку на отримання ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти,
на яку поширюються вимоги щодо контрольної кількості, встановлені в Додатку I до
Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761, він подає разом із першою заявкою на ліцензію
документи, необхідні в Статті 10 цього Регламенту щодо встановлення еталонної
кількості.
4. Якщо оператор подає заявку на отримання ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти,
для якої необхідна попередня реєстрація операторів згідно з Додатком I до Регламенту
імплементації (ЄС) 2020/761, він повинен бути зареєстрований відповідно до статті 13
цього Регламенту до подання цього застосування.
5. Тільки оператори, які виконують вимогу про незалежність, викладену у статті 11 та
подають декларацію про незалежність відповідно до статті 12, можуть подавати заявки на
тарифні квоти, для яких необхідна попередня реєстрація операторів.
Як відступ від першого підпункту, попередня реєстрація операторів не вимагається, якщо
вимога про еталонну кількість, зазначена в параграфі 3, була призупинена відповідно до
статті 9 (9).

Стаття 6
Публікація назв операторів, які мають ліцензії на тарифні квоти, для яких необхідна
попередня реєстрація операторів
1. Шляхом відступу від статті 4 (4) Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) 2017/1185 (9),
наприкінці кожного періоду дії тарифної квоти Комісія публікує на своєму офіційному
веб-сайті імена, реєстрацію та ідентифікацію економічних операторів («EORI») номери та
адреси операторів, які протягом попереднього періоду тарифної квоти отримали ліцензії
на тарифні квоти, що вимагають обов'язкової реєстрації операторів відповідно до Додатку
I до Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761, будь то титульні власники або одержувачі.
2. Дані, зазначені в параграфі 1, видаляються з офіційного веб-сайту Комісії через 12
місяців після публікації.

Стаття 7
Передача ліцензій
1. Імпортні ліцензії підлягають передачі, за винятком ліцензій на імпорт у межах
тарифних квот на свіжу та заморожену яловичину та телятину та свиняче м’ясо, що
походять з Канади.
2. Експортні ліцензії не підлягають передачі.
3. На додаток до вимог, викладених у статті 6 Делегованого регламенту (ЄС) 2016/1237,
одержувач має бути створений та зареєстрований для цілей ПДВ у Союзі.
4. Якщо передача ліцензії стосується тарифних квот, на які поширюється вимога
підтвердження торгівлі, отримувач надає підтвердження торгівлі відповідно до ст. 8.
5. Якщо передача ліцензії стосується тарифних квот, на які поширюється вимога про
еталонну кількість, отримувач не зобов'язаний надати такий доказ.
6. Якщо передача ліцензії стосується тарифних квот, для яких необхідна попередня
реєстрація операторів, отримувач повинен виконати наступні вимоги до передачі ліцензії:
(a) він повинен бути зареєстрований в електронній системі LORI, зазначеній у статті 13;
(b)він повинен подати декларацію про незалежність, зазначену у статті 12, щодо тарифних
квот, що стосуються передачі ліцензії,
за винятком випадків, коли ці вимоги призупинено у зв'язку із призупиненням вимоги
щодо еталонної кількості відповідно до статті 9 (9) цього Регламенту.
7. Одержувач повинен надати доказ того, що він відповідає вимогам, визначеним у
параграфі 3, 4 та 6, органу, що видав ліцензію, який видав ліцензію на передачу.
Надання доказів може бути спрощено, якщо отримувач є титульним власником іншої,
діючої ліцензії на імпорт, виданої відповідно до цього Регламенту, для номера замовлення
тарифної квоти та відповідного періоду тарифної квоти. У такому випадку отримувач

може вимагати від органу, що видає ліцензію, подати копію або посилання на
електронний еквівалент ліцензії до органу, що видає ліцензію, передавача. Така копія
повинна бути достатнім доказом виконання умови та вимог, викладених в параграфах 3, 4
та 6, незалежно від того, викладені вони в паперовому або електронному форматі.
8. Після здійснення передачі ліцензії кількість, випущена для вільного обігу в Союзі за
ліцензією, передається отримувачеві для цілей встановлення підтвердження торгівлі та
контрольної кількості.

Стаття 8
Підтвердження торгівлі
1. Подаючи заявку на конкретну тарифну квоту, оператори повинні довести, що вони
експортували із Союзу або випускали у вільний обіг в Союзі мінімальну кількість
продукції відповідного сектору, як зазначено у пунктах від (a) до (w) Статті 1(2)
Регламенту (ЄС) 1308/2013.
Мінімальна кількість продукції, що експортується із Союзу або випускається у вільний
обіг у Союзі, у кожному з двох послідовних 12-місячних періодів, що закінчуються за 2
місяці до подання першої заявки, може бути подана на період дії тарифної квоти, як
зазначено у Додатках II до XIII до Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761.
Для цілей першого підпункту застосовується наступне:
(a) для тарифних квот на часник, перелічених у Додатку VI до Регламенту імплементації
(ЄС) 2020/761, відповідним сектором повинен бути сектор фруктів та овочів, як
зазначено у пункті (i) Статті 1(2) Регламенту (ЄС) 1308/2013;
(b)для тарифних квот на гриби, перелічених у Додатку VII до Регламенту імплементації
(ЄС) 2020/761, відповідним сектором є сектор перероблених фруктів та овочів, як
зазначено у пункті (j) Статті 1(2) Регламенту (ЄС) 1308/2013.
2. Як відступ від пункту 1, підтвердження торгівлі охоплює:
(a) для тарифних квот на яловичину та телятину, перелічених у Додатку VIII до
Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761: період 12 місяців, що закінчується за 2 місяці
до подання першої заявки, може бути поданий на тарифну квоту;
(b)для імпортної квоти свинячого м’яса з Канади, відкритої під номером замовлення
09.4282: на додаток до продуктів із сектору свинячого м’яса, як визначено у пункті (q)
статті 1 (2) Регламенту (ЄС) 1308/2013, продукти, що підпадають під коди CN 0201,
0202, 0206 10 95 or 0206 29 91;
(c) для експортної квоти сухого молока, відкритої Домініканською Республікою,
зазначеної у статтях 55-57 Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761, продукція
відповідної тарифної квоти експортується до Домініканської Республіки протягом
одного з трьох календарних років до подання заява на ліцензію;

(d)для експортної квоти сиру, відкритої Сполученими Штатами Америки, зазначеної у
статтях 58 - 63 Регламенту імплементації (ЄС) 2020/761, що підпадає під код CN 0406,
що експортується до Сполучених Штатів Америки принаймні один із трьох
календарних років до вересня, що передує початку періоду тарифної квоти;
(e) для новозеландської тарифної квоти на масло під номером замовлення 09.4195:
продукція, що імпортується за номерами замовлень тарифної квоти 09.4195 та 09.4182,
протягом 24 місяців до листопада, що передує початку періоду тарифної квоти;
(f) для новозеландської тарифної квоти на масло під номером замовлення 09.4182: період
12 місяців до листопада, що передує початку періоду тарифної квоти.
3. Оператори повинні надати підтвердження торгівлі органу, що видає ліцензію, за
допомогою будь-якого з наступного:
(a) митні дані, що вказують на випуск у вільний обіг у Союзі та містять, відповідно до
вимог відповідної держави-члена, посилання на оператора як декларанта, зазначеного в
статті 5 (15) Регламенту (ЄС) 952/2013, або як імпортера, зазначеного у Групі 3 Розділу
3 Заголовку I Додатку B до Делегованого Регламенту (ЄС) 2015/2446 та Групі 3 Розділу
II цього Додатку;
(b)митні дані, що показують випуск на експорт із Союзу та містять, відповідно до вимог
зацікавленої держави-члена, посилання на оператора як декларанта, зазначене у статті 5
(15) Регламенту (ЄС) 952/2013 або як експортера, зазначеного у статті 1 (19)
Делегованого регламенту (ЄС) 2015/2446;
(c) використана ліцензія, належним чином затверджена митними органами, щопоказує
випуск продукції для вільного обігу в Союзі або експорт із Союзу та містить посилання
на оператора як власника ліцензії, або в разі передачі ліцензії, яка містить посилання на
оператора як одержувача.
4. Якщо митні дані можуть бути сформовані або подані лише у паперовому форматі, друк
митних декларацій засвідчується як справжня копія печаткою та підписом митних органів
відповідної держави-члена.
5. Органи, що видають ліцензії, і митні органи можуть передбачати спрощені електронні
формати документів і процедур, зазначених у цій статті.
6. Підтвердження торгівлі не вимагається для квот, на які поширюється вимога
контрольної кількості, якщо ця вимога не призупинена відповідно до статті 9 (9).

Стаття 13
Попередня обов'язкова реєстрація операторів
1. Комісія повинна створити електронну систему реєстрації та ідентифікації оператора
ліцензії (LORI) відповідно до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/1183 (11) та
Регламенту про впровадження (ЄС) 2017/1185.

2. Заявки на реєстрацію в електронній системі LORI подаються за допомогою електронної
форми, що надається органом, що видає ліцензію, операторам. Ця форма включає
інформацію, викладену в Додатку II.
3. Тільки оператори, створені на митній території Союзу та мають номер LORI, можуть
подати заявку на реєстрацію в електронній системі LORI. Вони подають заяву до органу,
що видає ліцензію держави-члена, в якій вони знаходяться та зареєстровані для цілей
ПДВ.
4. Заява про реєстрацію подається щонайменше за два місяці до місяця, в якому оператор
має намір подати заявку на ліцензію. Оператор повинен надати дійсну електронну адресу
для листування та підтримувати дійсну електронну адресу в електронній системі LORI
для зв'язку з органом, що видав ліцензію.
5. Якщо компетентний орган, що видає ліцензію, виявляє, що інформація, представлена
оператором для реєстрації в електронній системі LORI або для зміни його запису в LORI,
є правильною та актуальною і відповідає цьому Регламенту та Регламенту імплементації
(ЄС) 2020/761 , він повинен підтвердити реєстрацію або зміни та повідомити Комісію про
підтвердження через електронну систему LORI..
6. Орган, що видав ліцензію, відхиляє заявку на реєстрацію, якщо заявник не може
переконливо довести, що інформація, представлена відповідно до Додатку II, вірна і
актуальна.. Орган, що видав ліцензію, фіксує дату відхилення заявки та повідомляє про
відмову заявника разом із причинами відмови.
7. На основі повідомлення органу, що видає ліцензію, Комісія реєструє заявника в
електронній системі LORI та інформує орган, що видає ліцензію, про реєстрацію. Орган,
що видав ліцензію, повідомляє заявника про реєстрацію.
8. Після реєстрації оператора в електронній системі LORI реєстрація діє до моменту її
відкликання.
9. Дані щодо зареєстрованого оператора, що зберігаються в електронній системі LORI. Ці
дані зберігаються протягом усієї реєстрації оператора та протягом семи років після
вилучення реєстрації оператора з електронної системи LORI.
10. Орган, що видав ліцензію, анулює реєстрацію у наступних випадках:
(a) на запит зареєстрованого оператора;
(b)коли орган, що видає ліцензію, дізнається, що зареєстрований оператор більше не
відповідає умовам та вимогам щодо прийнятності для подання заявок на тарифні квоти,
що вимагають обов'язкової реєстрації.
11. Орган, що видав ліцензію, фіксує дату відкликання реєстрації та повідомляє про це
відповідного оператора разом із причинами відкликання.
12. Оператор повинен повідомити компетентний орган, що видає ліцензію, про будь-які
зміни, що впливають на його запис LORI, протягом 10 календарних днів з дати набуття
чинності таких змін. Комісія реєструє ці зміни в електронній системі LORI після їх
підтвердження компетентним органом, що видає ліцензію.

13. Комісія може призупинити вимогу про попередню реєстрацію операторів в
електронній системі LORI, якщо вимога про контрольну кількість була призупинена
відповідно до статті 9(9).
Тривалість призупинення не повинна перевищувати період тарифної квоти.
14. Комісія повідомляє про призупинення вимоги попередньої реєстрації операторів у
системі LORI відповідно до статті 188 Регламенту (ЄС) 1308/2013.

Імплементаційний Регламент Комісії 2020/761 (Commission Implementing Regulation
(EU) 2020/761)
РОЗДІЛ II
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Стаття 3
Тарифні квоти, перелічені в Додатку I
1. Кожна тарифна квота на імпорт визначається номером замовлення.
2. Тарифні квоти на імпорт та експорт викладені в Додатку I разом із наведеною нижче
інформацією:
(a) номер замовлення імпортної тарифної квоти та опис експортних тарифних квот;
(b)товарний сектор;
(c) тип тарифної квоти, імпорт чи експорт;
(d)метод управління;
(e) де це застосовно, обов'язок операторів доводити контрольну кількість відповідно до
статті 10 Делегованого регламенту (ЄС) 2020/760;
(f) де це доречно, обов'язок операторів надати підтвердження торгівлі відповідно до статті
8 Делегованого регламенту (EU) 2020/760;
(g)де це можливо, термін дії ліцензії;
(h)де це можливо, обов'язок операторів зареєструватися в електронній системі реєстрації
та ідентифікації оператора ліцензії (LORI), зазначеній у статті 13 Делегованого
регламенту (ЄС) 2020/760, перед подачею заявки на ліцензію.

Стаття 4
Період тарифної квоти
1. Тарифні квоти відкриваються на 12 місяців поспіль (далі - "період тарифної квоти").
Періоди тарифної квоти можна розділити на підперіоди.
2. Періоди тарифної квоти та, якщо це можливо, підперіоди та загальна кількість,
доступна для періоду тарифної квоти, для кожної тарифної квоти визначені в Додатках IIXIII.
Стаття 5
Максимальна кількість, на яку можна подати заявку
1. Кількість, на яку подано заявку, не повинна перевищувати загальної кількості,
доступної для відповідного періоду або підперіоду тарифної квоти.

2. Якщо інше не передбачено цим Регламентом, наявна кількість має бути загальною
нерозподіленою кількістю для решти періоду або підперіоду тарифної квоти.
3. Доступна кількість повинна включати кількість, невикористану у попередньому
підперіоді тарифної квоти.
Стаття 6
Подання заявок на отримання ліцензій на імпорт та експорт
1. Заявки на отримання ліцензій на імпорт та експорт подаються протягом перших семи
календарних днів місяця, що передує початку періоду дії тарифної квоти, та протягом
перших семи календарних днів кожного місяця протягом періоду дії тарифної квоти, за
винятком грудня, коли заявки не подаються подано.
2. Як відступ від пункту 1, заявки на ліцензії на імпорт та експорт, які діють з 1 січня,
подаються між 23 і 30 листопада попереднього року.
3. Якщо в цьому Регламенті не зазначено інше, оператори, які подають заявки на
отримання ліцензій, подають одну прийнятну заявку на місяць та лише за тарифною
квотою. У листопаді оператори можуть подати дві заявки за тарифною квотою: одна
заявка на ліцензії, дійсні на грудень, та одна заявка на ліцензії, дійсні на січень. Для
тарифних квот на імпорт, керованих документами, виданими країнами-експортерами, та
для тарифних квот на експорт, що управляються третіми країнами, застосовуються статті
71 та 72 відповідно.
4. Якщо заявник подає більше заявок на тарифну квоту, ніж можливо максимально, як
зазначено в параграфі 3, жодна із заявок, поданих на тарифну квоту, не може бути
прийнятною, а депозит, що передається, втрачається.
5. Шляхом відступу від пункту 3, коли тарифна квота охоплює різні коди CN, походження
та різні ставки мита, оператори можуть подавати заявки на різні коди CN або країни
походження або різні ставки мита на місяць. Такі заявки подаються одночасно. Органи,
що видають ліцензії, розглядають їх як єдину заявку.

Стаття 7
Деталі, які потрібно ввести у певних розділах заявок на отримання ліцензії на імпорт
та експорт
1. Наступні розділи форм заявок на імпорт та експорт, подані у Додатку І до Регламенту
імплементації (ЄС) 2016/1239, заповнюються наступним чином:
(a) у розділі 20 форми заявки на імпортну ліцензію зазначається наступне:
(i) номер замовлення тарифної квоти на імпорт;
(ii)адвалорне та спеціальне мито («ставка мита в межах квоти»), що застосовується до
відповідного продукту;

(b)якщо це зазначено у додатках II-XIII до цього Регламенту, у розділі 7 форми заявки на
експортне ліцензію вказується країна призначення, а поле «так» у цьому розділі
перекреслюється;
(c) якщо це зазначено у додатках II-XIII до цього Регламенту, у розділі 8 форми заявки на
імпортну ліцензію вказується країна походження та графа «так» у цьому розділі.
2. Держави-члени, які мають електронну систему подання заявок та реєстрації, повинні
реєструвати дані, визначені в параграфі 1, у цій системі.

Стаття 8
Неприйнятність заявок на отримання ліцензій на імпорт та експорт
1. Заяви на отримання ліцензії, які є неповними або не відповідають критеріям,
викладеним у цьому Регламенті, в Делегованому регламенті (ЄС) 2016/1237 та Регламенті
імплементації (ЄС) 2016/1239, повинні бути визнані неприйнятними.
2. Якщо орган, що видає ліцензію, визнає заявку на ліцензію неприйнятною, він письмово
повідомляє оператора про своє рішення щодо неприйнятності заяви разом з мотивами
рішення. Таке повідомлення надає оператору інформацію про права на оскарження
рішення про неприйнятність, про застосовну процедуру та строки оскарження.
3. Жодна заявка на ліцензію не може бути визнана неприйнятною за незначні
канцелярські помилки, які не змінюють суттєві елементи заявки.
4. Митні представники заявника не мають права подавати заявки на отримання ліцензій за
тарифними квотами, що підпадають під дію цього Регламенту. Вони не повинні бути
титульними власниками ліцензій, виданих відповідно до цього Регламенту.

Стаття 9
Забезпечення, яке необхідно внести після подання заявки на отримання ліцензії на
імпорт чи експорт
Якщо видача ліцензії підлягає внесенню цінного паперу відповідно до статті 4
Делегованого Регламенту (ЄС) 2020/760, заявник здає цінний папір до органу, що видає
ліцензію, до кінця періоду подання заявки у розмірі, встановленому для кожної тарифної
квоти в Додатках II-XIII до цього Регламенту.
Стаття 10
Коефіцієнт розподілу та призупинення подання заявок на ліцензію
1. За винятком тарифних квот на імпорт, керованих документами, виданими третіми
країнами, та експортних тарифних квот, якими керують треті країни, Комісія розраховує
коефіцієнт розподілу для кожної тарифної квоти. Держави-члени застосовують коефіцієнт
до кількостей, охоплених кожною заявкою на отримання ліцензії, повідомленою Комісії.

Коефіцієнт розподілу обчислюється на основі інформації, повідомленої державамичленами, з використанням методу, викладеного в параграфі 3.
2. Комісія оприлюднює коефіцієнт розподілу для кожної тарифної квоти шляхом
відповідної веб-публікації не пізніше 22-го числа місяця, в якому держави-члени
повідомили Комісію про заявлені кількості. Якщо заявка була подана між 23 і 30
листопада, коефіцієнт розподілу повинен бути оприлюднений не пізніше 14 грудня.
3. Якщо інше не передбачено в Розділі III, коефіцієнт розподілу ліцензій не повинен
перевищувати 100% і обчислюється таким чином: [(доступна кількість/запитувана
кількість) × 100]%. Коефіцієнт розподілу округлюється до шести цифр. Комісія коригує
коефіцієнт розподілу для того, щоб забезпечити, щоб кількість, доступна для періоду або
підперіоду тарифної квоти імпорту чи експорту, не була перевищена.
4. Якщо кількість квот на підперіод або за системою щомісячної заявки вичерпана,
Комісія призупиняє подачу подальших заявок до кінця періоду або підперіоду тарифної
квоти. Призупинення буде скасовано, коли кількості стануть доступними протягом одного
періоду тарифної квоти після повідомлення про невикористані кількості. Комісія
повідомляє органам, що видають ліцензії держав-членів, про призупинення дії, скасування
та доступну кількість у межах тарифної квоти відповідною веб-публікацією.
5. Ліцензії на імпорт та експорт видаються для кількостей, розрахованих множенням
кількості в заявках на імпорт або експорт на коефіцієнт розподілу. Кількість, отримана в
результаті застосування коефіцієнта розподілу, округляється до найближчої одиниці.
6. Кількості, що не розподіляються або не використовуються протягом підперіоду,
визначаються на основі інформації, повідомленої Комісією державами-членами. Такі
кількості додаються до кількостей, доступних для перерозподілу протягом одного періоду
тарифної квоти на імпорт або експорт.
7. Перш ніж розрахувати коефіцієнт розподілу тарифних квот, для яких необхідна
попередня обов'язкова реєстрація операторів відповідно до статті 11 Делегованого
регламенту (ЄС) 2020/760, Комісія може вимагати від компетентного органу, що видає
ліцензію, перевірити запис LORI заявників. Такий запит подається до 15-го дня, 13:00 за
брюссельським часом, місяця, в якому держави-члени повідомили про заявлені кількості.
Однак щодо кількості, повідомленої до 6 грудня, такий запит подається до 8 грудня, 13:00
за брюссельським часом. Органи, що видають ліцензії, повинні надати Комісії електронну
адресу, на яку слід адресувати запити.
8. Органи, що видають ліцензії, повинні відповідати на запити Комісії, зазначені у пункті
7, до 21-го дня, 13:00 за брюссельським часом, місяця, наступного за запитом.
9. На запити, подані до 8 грудня, орган, що видав ліцензію, повинен відповісти до 7 січня,
13:00 за брюссельським часом.
10. Якщо орган, що видав ліцензію, не відповідає Комісії у строки, встановлені в
параграфах 8 та 9, орган, що видає ліцензію, не приймає жодної подальшої заяви про
ліцензію, поданої відповідним оператором.

Стаття 11
Видача ліцензій на імпорт та експорт
1. Ця стаття не застосовується до ліцензій, виданих на тарифні квоти на імпорт, що
управляються документами, виданими третіми країнами, та на експортні тарифні квоти,
якими керують треті країни.
2. Ліцензії видаються лише на заявки, про які повідомляється Комісія.
3. Ліцензії видаються після того, як Комісія оприлюднить коефіцієнт розподілу та до кінця
місяця.
Якщо через непередбачені обставини Комісія не опублікує коефіцієнт розподілу протягом
періоду, зазначеного у статті 10 (2), ліцензії видаються не пізніше сьомого календарного
дня, наступного за днем, коли Комісія опублікувала коефіцієнт розподілу.
4. Ліцензії, що діють з 1 січня, видаються в період з 15 по 31 грудня попереднього року.
Якщо через непередбачені обставини Комісія не опублікує коефіцієнт розподілу протягом
періоду, зазначеного у статті 10 (2), ліцензії видаються не пізніше 14-го календарного дня,
наступного за днем, коли Комісія опублікувала коефіцієнт розподілу. Якщо дата їх
випуску - після 1 січня, ліцензії дійсні з дати їх видачі, без змін в останній день дії.

Стаття 12
Деталі, які потрібно ввести в певних розділах ліцензій на імпорт та експорт
1. Наступні розділи форм ліцензій на імпорт або експорт, викладені у Додатку I до
Регламенту імплементації (ЄС) 2016/1239, повинні бути заповнені наступним чином:
(a) У розділі 20 імпортної ліцензії вказується номер замовлення тарифної квоти на імпорт;
(b)У розділі 24 ліцензії на імпорт вказується адвалор та специфічне мито («мито за
квотою»), що застосовується до відповідного продукту.;
(c) якщо це зазначено в додатках II-XIII до цього Регламенту, у розділі 8 ліцензії на імпорт
вказується країна походження, а поле «так» у цьому розділі має бути замінено;
(d)У розділі 19 ліцензії на імпорт та експорт вказується перевищення допуску 0; за
винятком продуктів, на які поширюється ліцензія на імпорт, перелічених у Частині I
Додатку до Делегованого Регламенту (ЄС) 2016/1237, для яких перевищення
допустимого відхилення становить 5%, а Розділ 24 ліцензії повинен містити заяву
«Мито, що застосовується до квоти до кількості, зазначеної у розділах 17 та 18»(12);
(e) Розділ 24 ліцензії на імпорт або розділ 22 ліцензії на експорт повинні містити
твердження, що «стаття 3 (4) Регламенту (ЄЕС, Євратом) № 1182/71 не застосовується»
(13), коли термін дії цієї ліцензії закінчується в останній день періоду тарифної квоти.
2. Держави-члени, які мають електронну систему подання заявок та реєстрації, повинні
реєструвати ці дані в системі.

Стаття 13
Термін дії ліцензій на імпорт та експорт
1. Стаття 3 (4) Регламенту (ЄЕС, Євратом) 1182/71 Ради (14) не застосовується до
визначення строку дії ліцензій на імпорт та експорт для імпортних та експортних
тарифних квот.
2. Ліцензії, видані на імпортні та експортні тарифні квоти, керовані методом одночасної
експертизи, зазначеним у пункті (b) статті 184 (2) Регламенту (ЄС) 1308/2013, які
викладені в Додатку І, є дійсними:
(a) з першого календарного дня періоду тарифної квоти, у разі подання заявок до періоду
тарифної квоти, до кінця періоду тарифної квоти;
(b)з першого календарного дня місяця, що настає за поданням заявки, у разі подання
заявок протягом періоду дії тарифної квоти, до кінця періоду дії тарифної квоти;
(c) з 1 січня наступного року у випадку заявок, поданих між 23 і 30 листопада
попереднього року, до кінця періоду тарифної квоти.
3. Якщо інше не передбачено в Розділі III або Додатку I, якщо період тарифної квоти
розділений на підперіоди, ліцензії, видані на підперіод, закінчуються в останній
календарний день місяця, що настає після закінчення цього підперіоду, не пізніше кінця
періоду тарифної квоти.
4. Якщо інше не передбачено в Розділі III, ліцензії, видані на тарифні квоти на імпорт,
керовані документами, виданими третіми країнами, дійсні з дати їх видачі до 23.59 (за
брюссельським часом) 30-го календарного дня після останнього дня дії IMA 1 сертифікати
або CA, для яких вони видані. Цей строк дії не повинен перевищувати кінця періоду
тарифної квоти.
5. Ліцензії на експортні тарифні квоти, керовані третіми країнами, дійсні з дати їх видачі
до 31 грудня року їх дати випуску, за винятком ліцензій, виданих з 20 грудня по 31
грудня, які діють з 1 січня по 31 грудня наступного року.
6. Якщо термін дії ліцензії на імпорт чи експорт для тарифної квоти продовжується через
обставини непереборної сили, як це передбачено у статті 16 Регламенту імплементації
(ЄС) 2016/1239, продовження не перевищує термін дії тарифної квоти.

Стаття 14
Підтвердження випуску у вільний обіг та експорт
1. Кількість, не випущена у вільний обіг або не вивезена до кінця періоду дії ліцензії,
вважається невикористаною.
2. Підтвердження випуску у вільний обіг, а також доказ вивезення та виїзду з митної
території Союзу надається відповідно до статті 14 (6) Регламенту імплементації (ЄС)
2016/1239.

Стаття 15
Підтвердження походження
1. Якщо цього вимагають додатки II-XIII, митним органам Союзу подається дійсне
підтвердження походження разом із митною декларацією для випуску у вільний обіг
відповідної продукції. Документи, необхідні для підтвердження походження, перелічені
для кожної тарифної квоти у цих Додатках.
2. У конкретних випадках, встановлених у додатках II-XIII, доказ походження подається
за заявою про видачу ліцензії на імпорт.
3. За необхідності митні органи можуть додатково вимагати від декларанта або імпортера
довести походження продукції відповідно до статті 61 Регламенту (ЄС) 952/2013.

Стаття 16
Повідомлення Комісії про кількості
1. Якщо інше не передбачено в Розділі III, застосовуються вимоги, викладені в параграфах
2 - 5.
2. Держави-члени повідомляють Комісію про загальну кількість, охоплену заявками на
отримання імпортних або експортних ліцензій для кожної тарифної квоти:
(a) до 14 числа місяця, коли заявки на ліцензію подаються у перші сім календарних днів
місяця;
(b)до 6 грудня, де заявки на ліцензію подаються з 23 по 30 листопада.
3. Держави-члени повідомляють Комісію про кількості, охоплені ліцензіями на імпорт та
експорт, які вони видали для кожної тарифної квоти:
(a) до останнього числа місяця, коли заявки на ліцензії на тарифну квоту подаються в
перші сім календарних днів місяця;
(b)до 31 грудня, де заявки на ліцензії на тарифну квоту подаються з 23 по 30 листопада;
(c) до 10 числа місяця, що настає за випуском, у випадку ліцензій на імпорт, виданих на
підставі документів, виданих третіми країнами.
За обставин, зазначених у другому підпункті статті 11 (3), повідомлення подається
протягом 7 днів з дня, коли Комісія опублікувала коефіцієнт розподілу. За обставин,
зазначених у другому підпункті статті 11 (4), повідомлення подається протягом 14 днів з
дня, коли Комісія опублікувала коефіцієнт розподілу.
4. Держави-члени повідомляють Комісію про невикористані кількості, на які
поширюються видані ліцензії на імпорт та експорт, на прохання Комісії. Невикористані
кількості повинні відповідати різниці між кількістю, введеною на звороті ліцензії на
імпорт чи експорт, та кількістю, на яку були видані ці ліцензії.

5. Про невикористані кількості, охоплені ліцензіями на імпорт або експорт,
повідомляється Комісія протягом чотирьох місяців або 210 календарних днів відповідно,
після закінчення строку дії відповідних ліцензій.
6. Якщо період тарифної квоти розділений на підперіоди, про невикористані кількості
повідомляється разом із повідомленням, зазначеним у пункті (а) параграфа 2, за останній
підперіод.
7. Кількості повинні бути виражені в кілограмах ваги продукту та розбиті за номером
замовлення та походженням, де це можливо.
8. Для повідомлень Комісії, зазначених у цьому Регламенті та пов’язаних з тарифними
квотами на яловичину та телятину із номерами замовлення 09.4450, 09.4451, 09.4452,
09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, кількості повинні виражатися у
кілограмах ваги продукту, за країною походження та за категорією продукції, як зазначено
у частині B Додатку XV до цього Регламенту.
9. Стаття 3 Регламенту імплементації (ЄС) 2016/1239 застосовується до періодів та
строків, визначених цією статтею.

Стаття 17
Повідомлення Комісії про інформацію, що стосується електронної системи LORI,
сертифікатів автентичності та сертифікатів IMA1
1. З 8 по 16 число місяця, що настає після закінчення періоду тарифної квоти, державичлени повідомляють Комісію про назву, номер реєстрації та ідентифікації економічних
операторів (LORI) та адресу власників ліцензій на імпорт тарифних квот, що вимагають
обов'язкову реєстрацію операторів та, де це можливо, особу, яка отримує право власності.
2. Держави-члени повідомляють Комісію про кожну перевірку, відхилення або
відкликання заявки на реєстрацію в електронній системі LORI.
3. Повідомляючи про підтвердження заявки на реєстрацію в електронній системі LORI,
держави-члени подають дані, передбачені Додатком II до Делегованого Регламенту (ЄС)
2020/760.
4. Держави-члени повідомляють Комісію про будь-які зміни, внесені операторами до їх
запису LORI.
5. Держави-члени повідомляють Комісію для кожного оператора, зареєстрованого в
електронній системі LORI, про кожну заявку на отримання ліцензії на імпорт із
зазначеною тарифною квотою, кодами CN, заявленими кількостями та датою подання
заявки.:
(a) до 14 числа місяця, коли заявки на ліцензію подаються у перші сім календарних днів
місяця;
(b)до 6 грудня, де заявки на ліцензію подаються з 23 по 30 листопада.

6. Держави-члени повідомляють Комісію для кожного сертифіката автентичності або
сертифіката IMA 1, поданого оператором стосовно тарифних квот, що управляються
документами, виданими третіми країнами, про номер відповідної ліцензії, яку вони
видали, та кількість, яку охоплює ця ліцензія . Повідомлення робиться до того, як видана
ліцензія стане доступною оператору.
7. Шляхом відступу від статті 3 (4) Регламенту (ЄЕС, Євратом) № 1182/71, де періоди та
строки встановлені в цій статті, ці періоди та строки закінчуються із закінченням
останньої години останній день, незалежно від того, чи є цей день суботою, неділею чи
святковим днем, як визначено у цьому Регламенті.
8. Повідомлення Комісії, згадані у цьому Регламенті, повинні здійснюватися відповідно до
Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2017/1183 (15) та Регламенту імплементації Комісії
(ЄС) 2017/1185(16).

ЗАГОЛОВОК III
Конкретні галузеві правила
РОЗДІЛ 1
Крупи
Частина 1
Зернові культури, крім кукурудзи та сорго, зазначені у статті 185 Регламенту (EU) No
1308/2013
Стаття 18
Тарифні квоти
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затверджених
Рішенням Ради 94/800/ЄК (17) та Угоди у формі обміну листами між Європейським
Співтовариством та Сполученими Штатами Америки, затвердженою Рішенням
2006/333/ЄК (18) тарифні квоти відкриті для імпорту в Союз кукурудзи за умови,
встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та
Сполученими Штатами Америки відповідно до статті XXIV: 6 та статті XXVIII
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994, затвердженої Рішенням Ради
2006/333/ЄК та Угоди між Європейським Співтовариством та урядом Канади про
укладення статті XXIV ГАТТ: 6 переговорів, затверджених Рішенням Ради 2007/444/ЄК
(19),
тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу звичайної пшениці якості, відмінної від
якості з третіх країн, за умови, встановлених цим Регламентом.
Обсяг кожної тарифної квоти, період та підперіоди тарифної квоти на імпорт, для яких
вона застосовується, та номер замовлення вказані у Додатку II до цього Регламенту.

Стаття 19
Стандарти якості
Стандарти якості та допуски, що застосовуються до звичайної пшениці якості, відмінної
від високої якості, що підпадає під код CN 1001 99 00, повинні бути такими, що
встановлені у Додатку II до Регламенту Комісії (ЄС) 642/2010 ( 20). Застосовуються методи
аналізу, передбачені частиною II Додатка I до Регламенту імплементації Комісії (ЄС)
2016/1240 (21).

РОЗДІЛ 2
Кукурудза та сорго, зазначені у статті 185 Регламенту (ЄС) 1308/2013
Стаття 21
Період подання заявки на ліцензію
З дати застосування нульового ввізного мита, зазначеного у статті 21 Делегованого
регламенту (ЄС) 2020/760, заявки на отримання ліцензій на імпорт для тарифних квот
кукурудзи та сорго, зазначені у статті 185 Регламенту (ЄС) 1308/2013 подається до
іспанських та португальських компетентних органів між 7-м та 11-м числа кожного місяця
не пізніше 13.00 (за брюссельським часом).
Стаття 22
Зміст програми та ліцензії
Заява про видачу ліцензії та ліцензія в усіх випадках повинні містити наступну
інформацію:
(a) країна походження повинна бути зазначена у розділі 8, а поле «так» у цьому розділі
буде перекреслено;
(b)один із записів, перелічених у Додатку XIV, буде згаданий у Розділі 24.

Стаття 23
Повідомлення Комісії
З дати застосування нульового ввізного мита, зазначеного у статті 21 Делегованого
регламенту (ЄС) 2020/760, компетентні органи Іспанії та Португалії повідомляють
Комісію електронними засобами:
(a) не пізніше 18.00 (за брюссельським часом) 15 числа кожного місяця із загальної
кількості, охопленої заявками на ліцензію, за номером замовлення;

(b)до кінця місяця із загальної кількості за кодом CN, на яку видані ліцензії на імпорт.

Стаття 24
Коефіцієнт розподілу
Комісія повідомляє коефіцієнт розподілу органам, що видають ліцензії, не пізніше 22-го
числа місяця, у якому держави-члени повідомили про заявлені кількості відповідно до
статті 23.

РОЗДІЛ 3
Цукор
Стаття 30
Тарифні квоти
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затверджених
Рішенням 94/800/ЄК та Регламентом (ЄС) 1095/96, тарифні квоти відкриті для імпорту до
Союзу цукру за встановлення умов у цьому Регламенті.
Відповідно до Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейськими Співтовариствами
та їх державами-членами та колишньою югославською республікою Македонія,
затвердженою Рішенням Ради та Комісії 2004/239/ЄК, Євратом (25), тарифні квоти
відкриті для імпорту до Союзу цукру за умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Протоколу до Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами та Республікою Албанія з урахуванням
приєднання Республіки Болгарія та Румунії до Європейського Союзу, затвердженого
Рішенням Ради 2009/330/ЄК (26), тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу цукру за
умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейськими Співтовариствами
та їхніми державами-членами та Республікою Сербія, затвердженою Рішенням Ради та
Комісії 2013/490/ЄС, Євратом (27), тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу цукру,
відповідно до умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Протоколу до Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами та Боснією та Герцеговиною з урахуванням
приєднання Республіки Хорватії до Європейського Союзу, затвердженого Рішенням Ради
(ЄС) 2017/75 (28), тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу цукру за умов,
встановлених цим Регламентом.
Тарифні квоти на цукор та їх конкретні умови викладені у Додатку IV до цього
Регламенту.

Стаття 31
Визначення
Для цілей цієї глави застосовуються наступні визначення:
(1)« вага tel quel» означає масу цукру в природньому стані;
(2)«переробка» означає переробку цукру-сирцю у білий цукор, як визначено у пунктах 1
та 2 розділу A частини II Додатка II до Регламенту (ЄС) 1308/2013, та будь-яку
еквівалентну технічну операцію, що застосовується до сипучого білого цукру.

Стаття 32
Термін дії ліцензії
Шляхом відступу від статті 13, ліцензія на імпорт діє до кінця третього місяця, наступного
за місяцем, в якому вона була видана. У будь-якому випадку термін його дії закінчується
не пізніше 30 вересня.

Стаття 33
Повідомлення
До 1 травня кожного року держави-члени повідомляють Комісію про загальну кількість
фактично ввезеного цукру, розбиту за номером замовлення, країною походження,
восьмизначним кодом CN та вираженим у кілограмах ваги tel quel.

РОЗДІЛ 5
Фрукти та овочі
Частина 1
Часник
Стаття 37
Тарифні квоти
Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та
Республікою Аргентина згідно зі статтею XXVIII Загальної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) 1994 р. Про зміну поступок щодо часнику, передбачених у Додатку CXL, доданий
до ГАТТ, затвердженого Рішенням Ради 2001/404/ЄК (31), Угоди у формі обміну листами
між Європейським Співтовариством та Китайською Народною Республікою відповідно до
статті XXIV: 6 та статті XXVIII Загальних положень Угода про тарифи та торгівлю

(GATT) 1994, затверджена Рішенням Ради 2006/398/ЄК (32), та Угоди у формі обміну
листами між Європейським Союзом та Китайською Народною Республікою відповідно до
статті XXIV: 6 та Стаття XXVIII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT) 1994,
затвердженої Рішенням Ради (ЄС) 2016/1885 (33), тарифні квоти відкриті для імпорту до
Союзу свіжого або охолодженого часнику, за умов, встановлених цим Регламентом.
Обсяг кожної тарифної квоти, період та підперіоди тарифної квоти на імпорт, для яких
вона застосовується, та номер замовлення вказані у Додатку VI до цього Регламенту.

Стаття 40
Повідомлення
Держави-члени повідомляють Комісію:
(a) перелік традиційних та нових імпортерів, які подають заявки на ліцензії на тарифні
квоти під номерами замовлення 09.4099 та 09.4104. Повідомлення здійснюється до
останнього дня кожного місяця, що передує періоду або підперіоду тарифної квоти, на
який подано заявки на ліцензію;
(b)якщо застосовно, перелік операторів, що складають групи операторів, створений
відповідно до національного законодавства. Повідомлення здійснюється до останнього
дня кожного місяця, що передує періоду або підперіоду тарифної квоти, на який подано
заявки на ліцензію.

РОЗДІЛ 6
Яловичина та телятина
Стаття 42
Тарифні квоти та кількості
Відповідно до поступок, зроблених в рамках Світової організації торгівлі, затвердженої
Рішенням 94/800/ЄС, тарифні квоти відкриті для імпорту в Союз замороженого м'яса
великої рогатої худоби за умови дотримання умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затвердженого
Регламентом (ЄС) 1095/96, тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу замороженої
тонкої спідниці великої рогатої худоби за умов, встановлених в цього Положення.
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затвердженого
Регламентом (ЄС) No 1095/96, тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу високоякісної
свіжої, охолодженої та замороженої яловичини та замороженого м'яса буйволів.
відповідно до умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди між Європейським Співтовариством та Швейцарською
Конфедерацією про торгівлю сільськогосподарською продукцією, затвердженої Рішенням

Ради та Комісії 2002/309 / ЄС, Євратом (35), тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу
сухого м'яса великої рогатої худоби без кісток тварин та живої великої рогатої худоби за
умови, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейськими Співтовариствами
та їх державами-членами та колишньою югославською республікою Македонія,
затвердженою Рішенням 2004/239/ЄС, Тимчасова угода про торгівлю та пов'язані з
торгівлею питання між Європейським Співтовариством від з одного боку, та Боснією та
Герцеговиною, з іншого боку, затвердженими Рішенням Ради 2008/474/ЄК (36),
Тимчасовою угодою про торгівлю та пов'язані з торгівлею питаннями між Європейським
Співтовариством, з одного боку, та Республікою Сербія, з іншого боку, затверджена
Рішенням Ради 2010/36/ЄК (37), Угодою про стабілізацію та асоціацію між Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами, з одного боку, та Республікою Чорногорія, з
іншого боку, затверджена Рішенням Ради та Комісії 2010/224/ЄС, Євратом (38) та Угодою
про стабілізацію та асоціацію між Європейським Союзом та Європейським
Співтовариством атомної енергії, з одного боку, та Косово (39), З її частини, затвердженої
Рішенням Ради (ЄС) 2016/342 (40), тарифні квоти відкриті для імпорту в Союз дитячої
яловичини за умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Співтовариством та його
державами-членами, з одного боку, та Республікою Чилі, з іншої частини, затвердженою
Рішенням Ради 2005/269 / ЄС (41), тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу свіжої,
охолодженої або замороженої яловичини чи телятини за умов, встановлених цим
Регламентом.
Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та
Австралією згідно зі статтею XXIV: 6 та статтею XXVIII Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (ГАТТ) 1994 р., Що стосуються зміни поступок у графіках Чеська Республіка,
Естонська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка,
Республіка Угорщина, Республіка Мальта, Республіка Польща, Республіка Словенія та
Словацька Республіка в ході після їх вступу до Європейського Союзу, затвердженого
Рішенням Ради 2006/106 / ЄС (42), тарифні квоти відкриті для імпорту в Союз замороженої
яловичини, призначеної для переробки, за умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Комплексної економічної та торгової угоди (CETA) між Канадою, з одного
боку, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої частини, тимчасове
застосування якої було затверджене Рішенням Ради 2017/38 ( 43), тарифні квоти відкриті
для імпорту до Союзу м'яса великої рогатої худоби та свиней за умови дотримання умов,
встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Європейським
співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з
іншої частини, затвердженою Рішенням Ради (ЄС) 2017/1247 (44), тарифні квоти відкриті
для імпорту до Союзу свіжої та замороженої яловичини, свіжого та замороженого
свинячого м'яса, яєць, яєчних продуктів та альбумінів за умов, встановлених цим
Регламентом.
Тарифні квоти на яловичину та телятину та їх конкретні умови викладені у Додатку VIII.

Стаття 44
Заявки та видача ліцензій на імпорт для тарифних квот, регульовані документами,
виданими третіми країнами
1. Розділ 8 заявок на імпортні ліцензії та ліцензії на імпорт повинен містити інформацію,
зазначену для відповідної тарифної квоти, у полі „конкретні записи, які слід зробити у
ліцензії” Додатку VIII.
2. Заяви на отримання ліцензії на імпорт заявники подають сертифікат автентичності та
його копію до органу, що видає ліцензію. Компетентні органи можуть видавати ліцензії на
імпорт лише тоді, коли вони переконані, що вся інформація у сертифікаті автентичності
відповідає інформації, що отримується щотижня від Комісії.
Якщо була представлена лише копія сертифіката автентичності або коли був
представлений оригінал сертифіката автентичності, але інформація в цьому документі не
відповідає інформації, наданій Комісією, компетентні органи вимагають від заявника
ліцензії подати додаткове забезпечення відповідно до статті 45.

Стаття 45
Додаткові цінні папери, що застосовуються до тарифних квот, регульованих
документами, виданими третіми країнами
1. За обставин, згаданих у другому підпункті статті 44 (2), заявники ліцензії вносять
додаткову заставу, рівну сумі, що відповідає для даної продукції миту найбільш
сприятливих націй згідно Єдиного митного тарифу, що діє на день який подається заявка
на отримання ліцензії на імпорт.
Однак таке додаткове забезпечення не вимагається, коли орган країни-експортера надав
копію сертифіката автентичності за допомогою інформаційної системи, зазначеної у статті
72 (8).
2. Держави-члени звільняють додаткове забезпечення після отримання оригіналу
сертифіката автентичності та переконаються, що його зміст відповідає інформації,
отриманій від Комісії.
3. Сума додаткового забезпечення, яке не було звільнено, втрачається та зберігається як
мито.
Стаття 47
Загальні положення
1. Сертифікати автентичності дійсні протягом трьох місяців з дати їх видачі і в будь-якому
випадку не пізніше останнього дня періоду тарифної квоти.
2. Заявлені кількості повинні бути виражені в кілограмах ваги продукту і, де це можливо,
перераховані у вазі продукту без кісток.

3. Для цілей цієї глави, «заморожене м'ясо» означає м'ясо, яке має внутрішню температуру
- 12°C або нижче, коли воно потрапляє на митну територію Союзу.

РОЗДІЛ 7
Молоко та молочні продукти
Частина 1
Імпортні квоти
Стаття 48
Тарифні квоти
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затверджених
Рішенням 94/800/ЄС, Рішенням № 1/98 Ради асоціації ЄС-Туреччина від 25 лютого 1998
року про режим торгівлі сільськогосподарською продукцією (46), Угода про торгівлю,
розвиток та співробітництво з Південно-Африканською Республікою, тимчасове
застосування якої затверджено Рішенням 1999/753/ЄК (47), Угода між Європейським
Співтовариством та Швейцарською Конфедерацією про торгівлю сільськогосподарською
продукцією, затверджена Рішенням 2002/309/ЄС/Євратом, Угода у формі обміну листами
між Європейським Співтовариством та Королівством Норвегія щодо деяких
сільськогосподарських продуктів, затверджена Рішенням Ради 2011/818/ЄК (48), Угода про
економічне партнерство між державами CARIFORUM, затвердженими Рішенням
2008/805/ЄК (49), тарифні квоти відкриті для імпорту молочних продуктів до Союзу за
умов, встановлених цим Регламентом. Відповідно до Угоди про асоціацію між
Європейським Союзом та Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх
державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншої частини, затвердженим Рішенням
(ЄС) 2017/1247, тарифні квоти відкриті для імпорту молочних продуктів у Союз за умов,
встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Союзом та Ісландією
щодо додаткових торгових преференцій сільськогосподарською продукцією,
затвердженої Рішенням Ради (ЄС) 2017/1913 ( 50), тарифні квоти відкриті для імпорту
молочних продуктів до Союзу за умов, встановлених цим Регламентом.
Тарифні квоти на молоко та молочні продукти та їх конкретні умови викладені у Додатку
IX.

Стаття 52
Тарифні квоти на молочні продукти регулюються документами, виданими третіми
країнами
1. Тарифні квоти, керовані документами, виданими третіми країнами, перелічені в
Додатку I.

2. Імпортні ліцензії для цих тарифних квот повинні охоплювати загальну кількість нетто,
зазначену в сертифікаті IMA1.

Стаття 53
IMA1 certificate for dairy products
1. IMA 1 сертифікати складаються відповідно до зразка, наведеного в Додатку XIV. Однак
графа 3, що стосується покупця, та графа 6, що стосується країни призначення, не
заповнюються.
Кожне посвідчення IMA1 повинне мати серійний номер, присвоєний органом, що його
видав. Окремий IMA1 сертифікат повинен бути складений для кожного виду продукції,
зазначеного в Додатку IX.
2. Сертифікат повинен охоплювати всю кількість товарів, призначених для вивезення з
території країни видачі..
3. Сертифікати IMA1 дійсні з дати їх видачі до кінця восьмого місяця після їх видачі.
Вони не залишаються чинними після 31 грудня року, в якому вони були видані.
4. Як відступ від пункту 3, сертифікати IMA1, що діють з 1 січня, можуть видаватися з 1
листопада попереднього року. Однак відповідні заявки на отримання ліцензії на імпорт
можуть подаватися лише з першого дня періоду тарифної квоти.
5. Обставини, за яких сертифікати IMA1 можуть бути скасовані, змінені, замінені або
виправлені, викладені в Додатку XIV.
6. Представляється належним чином засвідчена копія сертифіката IMA1, а також
відповідна ліцензія на імпорт та товари, до яких вони відносяться, митним органам
держави-члена-імпортера на момент подання декларації про допуск до вільного обігу в
Союзі.. Сертифікат IMA1 повинен бути представлений, поки він діє, за винятком випадків
форс-мажорних обставин.

Стаття 54
Органи видачі IMA1
1. Сертифікати IMA1 є дійсними лише в тому випадку, якщо вони належним чином
заповнені та засвідчені органом, що видав документ, переліченим у Додатку XIV.
Сертифікати IMA1 вважатимуться належним чином засвідченими, якщо вони вказують
дату та місце видачі, мають печатку органу, що їх видав, і мають підпис особи,
уповноваженої їх підписати.
2. Органи видачі повинні бути перелічені в Додатку XIV, лише якщо:
(a) вони визнані такими країною-експортером;
(b)вони зобов'язуються надати Комісії та державам-членам за запитом будь-яку

інформацію, яка може знадобитися для оцінки деталей, викладених у сертифікатах;
(c) вони зобов'язуються надіслати Комісії копію кожного засвідченого сертифіката IMA1 із
відповідним ідентифікаційним номером та загальною охопленою кількістю в день
видачі або не пізніше семи днів з цієї дати та, де це доречно, повідомити про будь-яке
скасування, виправлення або поправку. Таке подання має відбуватися за допомогою
інформаційної системи, зазначеної у статті 72 (8);
(d)у випадку продуктів, що підпадають під код CN 0406, коли країна-експортер, яка видає
сертифікати IMA1, не має доступу до інформаційної системи, зазначеної у статті 72 (8),
вона зобов'язується повідомляти Комісію до 15 січня про кожну квоту окремо, з:
(i) загальної кількісті сертифікатів IMA1, виданих за попередній квотний рік,
ідентифікаційний номер кожного сертифіката IMA1 та кількість, охоплена ним;
(ii) загальної кількісті сертифікатів IMA 1, виданих за відповідний період тарифної
квоти, та загальна кількість, охоплена цими сертифікатами; і
(iii)анулювання, виправлення або внесення змін до сертифікатів IMA1 або видача копій
сертифікатів IMA 1, як передбачено у Додатку XIV, та всіх відповідних деталей
щодо них.
3. Якщо орган-емітент більше не відповідає вимогам, зазначеним у цій статті, його слід
виключити з Додатку XIV.

РОЗДІЛ 9
Яйця
Стаття 67
Тарифні квоти
Відповідно до поступок, зроблених в рамках Світової організації торгівлі, затвердженої
Рішенням 94/800/ЄС, тарифні квоти на імпорт до Союзу в яєчному секторі та на яєчний
альбумін відкриті, за умови дотримання умов, встановлених цим Регламентом.
Для кожної тарифної квоти обсяг продукції, номер замовлення та період та підперіоди
імпортної тарифної квоти вказані в Додатку XI до цього Регламенту.

Стаття 68
Перетворення ваги
1. Для цілей цього Регламенту вага повинна бути перетворена на еквівалент яєць у
шкаралупі відповідно до стандартних норм урожайності, встановлених у частині А
додатка XVI до цього Регламенту. Стандартні норми врожайності застосовуються лише до
імпортних товарів бездоганної, справжньої та товарної якості, які відповідають будь-якій
стандартній якості, встановленій законодавством Союзу, за умови, що компенсаційна

продукція не отримується спеціальними методами переробки з метою задоволення
конкретних вимог до якості.
2. Референтна кількість коригується з використанням коефіцієнтів перерахунку,
встановлених у частині А додатка XVI до цього Регламенту.
3. Для цілей цього Регламенту вага молочних альбумінів повинна бути перетворена в
еквівалент яєчної шкаралупи відповідно до стандартних норм доходу 7,00 для висушеного
молочного альбуміну (код CN 3502 20 91) та 53,00 для альбумінів іншого молока (код CN
3502 20 99) з використанням принципів перетворення, викладених у частині А додатка
XVI до цього Регламенту.
4. Для цілей ліцензійних заявок на тарифні квоти під номерами замовлення 09.4275,
09.4401 та 09.4402 загальна кількість повинна бути перетворена в еквівалент яєчної
шкаралупи.
5. Кількості, повідомлені Комісії відповідно до цього Регламенту, повинні бути виражені
у:
(a) кілограмах еквівалента яєчної шкаралупи для номерів замовлення 09.4275, 09.4401 та
09.4402;
(b)кілограмах продукту під номером замовлення 09.4276.

РОЗДІЛ 10
М'ясо птиці
Стаття 69
Тарифні квоти
Відповідно до Угод у формі узгоджених протоколів про деяку олію з насіння між
Європейським Співтовариством та Аргентиною, Бразилією, Канадою, Польщею, Швецією
та Уругваєм відповідно відповідно до статті XXVIII Генеральної угоди щодо тарифів і
торгівлі (ГАТТ), затверджені Рішенням Ради 94/87/ЄК (53), тарифні квоти відкриті для
імпорту до Союзу птиці, згідно з умовами, встановленими цим Регламентом.
Відповідно до поступок, зроблених у рамках Світової організації торгівлі, затвердженого
Рішенням 94/800/ЄС, тарифні квоти відкриті для імпорту до Союзу продуктів з птиці,
дотримуючись умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та
Державою Ізраїль щодо взаємних заходів лібералізації та заміни Протоколів 1 та 2 до
Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, затвердженої Рішенням Ради 2003/917/ЄК (54),
тарифні квоти відкриті для імпорту в Союз продуктів з птиці, за дотримання умов,
встановлених цим Регламентом.

Відповідно до Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та
Сполученими Штатами Америки відповідно до статті XXIV:6 та статті XXVIII Загальної
угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994, затвердженої Рішенням 2006/333/ЄС, тарифні
квоти відкриті для імпорту до Союзу м’яса птиці за дотримання умов, встановлених цим
Регламентом.
Відповідно до угод у формі погоджених протоколів між Європейським Співтовариством
та Федеративною Республікою Бразилія та між Європейським Співтовариством та
Королівством Таїланд відповідно до статті XXVIII Загальної угоди з тарифів і торгівлі
1994 р. (ГАТТ 1994), що стосується до модифікації концесій щодо м'яса птиці,
затвердженої Рішенням Ради 2007/360 / ЄС ( 55), тарифні квоти відкриті для імпорту до
Союзу м'яса птиці відповідно до умов, встановлених цим Регламентом.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Європейським
Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з
іншого боку, щодо Розділу III (за винятком положень, що стосуються поводження з
громадян третіх країн, які легально найняті в якості працівників на території іншої
Договірної Сторони) та їх заголовки IV, V, VI та VII, а також відповідні додатки та
протоколи, затверджені Рішенням Ради 2014/668/ЄК (56), тарифні квоти відкриті для
імпорту до Союзу м'яса птиці за умов, встановлених цим Регламентом.
Для кожної тарифної квоти обсяг продукції, номер замовлення та період та підперіоди
тарифної квоти імпорту вказані в Додатку XII до цього Регламенту.

РОЗДІЛ 12
Правила, загальні для певних тарифних квот, перелічених у главах 6, 7 та 11
Стаття 71
Правила, що застосовуються до експортних тарифних квот, регульовані третіми
країнами, та підпорядковуються певним правилам ЄС
1. Експорт продукції, що підпадає під експортні тарифні квоти, регульовані третіми
країнами, підлягає пред'явленню експортної ліцензії AGREX, як зазначено у Додатку I до
Регламенту імплементації (ЄС) 2016/1239.
2. Заявки на отримання ліцензії на ці тарифні квоти допустимі лише тоді, коли
виконуються умови, зазначені у статті 64 (3) та у статті 70 (2)..
3. Шляхом відступу від статті 6 (1) та (2), оператори можуть подавати більше ніж одну
заявку на ліцензію щомісяця, і заявки на ліцензію можна подавати будь-який день, беручи
до уваги статтю 3 Регламенту (ЄС) 2016/1239.
4. Ліцензії видаються якомога швидше після подання прийнятних заяв.
5. На прохання зацікавленої сторони видається засвідчена копія схваленої ліцензії.

6. Експортні ліцензії можуть використовуватися лише для однієї експортної декларації.
Ліцензії повинні бути вичерпані після прийняття експортної декларації.
7. Стаття 16 не застосовується до експортних тарифних квот, які регулюються третіми
країнами.

Стаття 72
Конкретні правила, що застосовуються до тарифних квот на імпорт, регульованих
документами, виданими країнами-експортерами
1. Якщо тарифна квота на імпорт регулюється відповідно до пункту (iii) статті 187 (b)
Регламенту (ЄС) за номером 1308/2013, документ, виданий країною-експортером,
повинен:
(a) сертифікат автентичності (CA) для сектора яловичини та телятини;
(b)форма угоди про внутрішній моніторинг (IMA1) для сектору молока та молочної
продукції.
2. Шляхом відступу від статті 6 (1) та (2), оператори можуть подавати більше однієї
заявки на ліцензію на місяць, і заявки на ліцензію можна подавати в будь-який день,
беручи до уваги статтю 3 Регламенту (ЄС) 2016/1239.
3. За винятком тарифних квот, зазначених у статтях 49 та 50, оператори повинні
пред'явити органу, що видає ліцензію, державі-члену імпортеру оригінал сертифіката
автентичності або сертифікату IMA1 разом із заявою на отримання ліцензії на імпорт.
Оператор також повинен надати копію сертифіката автентичності або сертифіката IMA1,
якщо цього вимагає орган, що видає ліцензію. Заява подається протягом періоду дії
сертифіката автентичності або сертифікату IMA 1 і не пізніше останнього дня
відповідного періоду тарифної квоти.
4. Орган, що видав ліцензію, повинен перевірити, чи відповідає інформація у сертифікаті
автентичності інформації, отриманій від Комісії. Якщо це так, і якщо Комісія не
передбачає інше, орган, що видає ліцензію, видає ліцензії на імпорт без затримки, не
пізніше ніж через шість календарних днів після отримання заявки, поданої із
сертифікатом автентичності або сертифікатом IMA 1.
5. Один сертифікат автентичності або сертифікат IMA1 використовується для видачі лише
однієї ліцензії на імпорт.
6. Орган, що видав ліцензію, зазначає на сертифікаті автентичності або сертифікаті IMA1
та на їх копії номер видачі ліцензії та кількість, для якої цей документ був використаний.
Кількість повинна бути виражена в цілих одиницях, округлена в більшу сторону.
Сертифікат автентичності або сертифікат IMA1 зберігається у органі, що видав ліцензію.
Копія повертається заявнику для використання у митних процедурах, якщо це зазначено у
Розділі III цього Регламенту.

7. Комісія може вимагати від третьої країни уповноважити представників Комісії
проводити, де це потрібно, виїзні перевірки в цій третій країні. Ці перевірки проводяться
спільно з компетентними органами відповідної третьої країни.
8. Як тільки країна-експортер видає один або кілька сертифікатів автентичності або
сертифікатів IMA1, вона негайно повідомляє про видачу цих документів Комісію. Обмін
документами та інформацією між Комісією та країною-експортером повинен
здійснюватися за допомогою інформаційної системи, створеної Комісією відповідно до
Регламенту імплементації (ЄС) 2017/1185. За потребою третьої країни обмін документами
може продовжувати здійснюватись звичайними способами, і в цьому випадку ліцензія на
імпорт надається уповноваженому власнику лише тоді, коли оригінал документа країниекспортера є представлений.
9. Комісія надає органам, що видають ліцензії, та митним органам держав-членів зразки
відтисків штампів, що використовуються органом, що видав сертифікат, у країніекспортері для видачі сертифіката автентичності. Імена та підписи осіб, уповноважених
підписувати сертифікат автентичності, передані Комісії органами країн-експортерів,
також надаються органам, що видають ліцензії, та митним органам держав-членів. Доступ
до бази даних Системи управління зразками, що містить цю інформацію, повинен бути
обмежений уповноваженими особами та надаватися державам-членам за допомогою
інформаційної системи, створеної відповідно до статей 57 та 58 Регламенту (ЄС) 2015 /
2447.

