Problematika dovozních licencí FLEGT – integrace do
TARIC
Zde naleznete přehled integrace problematiky licencí FLEGT, který by Vám měl
pomoci se v nově zavedené problematice zorientovat.
Integrace do TARIC: od 15.11.2016 (začátek uplatňování FLEGT licencí)
Opatření TARICu s kódem 747 = Kontrola dovozu dřeva a dřevařských výrobků, které
podléhají režimu licencí FLEGT
Pouze dovoz, původ Indonésie (ID)
Možné kódy certifikátů
Kódy předložených dokladů (odst. 44 JSD)
C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva
C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití
recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské
země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí
Kódy prohlášení (odst. 44 JSD), tzv. fiktivní certifikáty
Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo
Y064: Dřevo a dřevařské výrobky pocházející nebo odeslané ze signatářské země dobrovolné
dohody o partnerství v rámci FLEGT, avšak osvobozené od požadavků režimu licencí FLEGT,
neboť byly vyvezeny před vstupem dobrovolné dohody o partnerství v platnost
Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení
Rady (EU) č. 2173/2005

Jeden z certifikátů C690, Y057, Y064, Y070 a C631 musí být v celním prohlášení vyplněn,
jinak není dovoz povolen (celní prohlášení nelze zaregistrovat)
Možnost výběru certifikátů se liší opatření od opatření (Y070 je pouze u položek, kdy může být
CITES, C631 pouze u položek kapitoly 48, pokud není „ex“ položka – není Y057)
Použití – deklarování jednotlivých certifikátů
C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva
→ zboží podléhá předložení dovozní licence FLEGT a tato licence je předložena



Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění



Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
a zároveň je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo
→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT


Zboží neuvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění



Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
+ původ Indonésie (země VPA), ALE odeslané z jiné země než Indonésie (země VPA)



Neobchodní zboží

Y064: Dřevo a dřevařské výrobky pocházející nebo odeslané ze signatářské země dobrovolné
dohody o partnerství v rámci FLEGT, avšak osvobozené od požadavků režimu licencí FLEGT,
neboť byly vyvezeny před vstupem dobrovolné dohody o partnerství v platnost
→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT


Zboží bylo odesláno z Indonésie před vstupem dohody v platnost – před 15.11.2016

Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení
Rady (EU) č. 2173/2005
→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT


Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
(podléhá FLEGT) a zároveň se jedná o zboží uvedené v příloze A, B nebo C nařízení
Rady (ES) č. 338/97 – CITES
Předkládá se pouze povolení dovozu v rámci CITES

C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití
recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské
země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí
→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT, ale podléhá předložení tohoto
formálního dopisu


Pouze pro výrobky z papíru (kapitola 48)



K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu
se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje
použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu.



Pokud jsou papírové výrobky vyrobené ze dřeva nebo z nerecyklovaného materiálu,
musí být předložena dovozní licence FLEGT (C690)

FLEGT vs. CITES
Problém u podpoložek KN (popř. TARIC kódů), kam může být zařazeno zboží, které může
podléhat i FLEGT i CITES
Příklad 1
Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES
→ C690 FLEGT licence
+ C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 2
Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze A, B nebo C nařízení Rady (ES) č. 338/97 –
CITES
→ Y070 (výjimka z FLEGT dle čl. 4 (3) nař. 2173/2005
+ C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení
Příklad 3
Zboží podléhá FLEGT a není CITES
→ C690 FLEGT licence
+ Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)
Příklad 4
Zboží nepodléhá FLEGT a je CITES (příloha A, B, C nebo D nařízení Rady (ES) č. 338/97)
→ Y057 nepodléhá FLEGT
+ C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení
Příklad 5
Zboží nepodléhá ani FLEGT ani CITES
→ Y057 nepodléhá FLEGT
+ Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)

