Útmutató
a 972/2006/EK rendelete alapján a basmati rizs behozatalára alkalmazandó egyedi
szabályokról
Frissítve: 2018. december 18.

Jogszabályi háttér:


972/2006/EK

A Bizottság végrehajtási rendelete (2006. június 29.) a Basmati
rizs
behozatalára
alkalmazandó
egyedi
szabályok
megállapításáról.



1342/2003/EK

A Bizottság végrehajtási rendelete (2003. július 28.) a
gabonafélék és rizs behozatali és kiviteli engedélyei
rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes
szabályok megállapításáról. (gabona és rizs ágazati szintű
horizontális háttérrendelet).



2016/1237/EU

A Bizottság 2016. május 18.-i felhatalmazáson alapuló
rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének
alkalmazásáról
szóló
szabályok
tekintetében
való
kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett
biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló
szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az
1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a
341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet
módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a
376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről (horizontális háttérrendelet)



2016/1239/EU

A Bizottság 2016. május 18.-i végrehajtási rendelete a
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő
alkalmazására
vonatkozó
szabályok
megállapításáról
(horizontális háttérrendelet)

Kontingensév időszaka
Konting.
szám

Származási
ország

2019. január 1.-2019. december 31.
KN kód

Árumegnevezés

1

Vámtétel

Biztosíték
EUR/
tonna

nincs *

India és
Pakisztán

hántolt basmati rizs alábbi
fajtái:
---Basmati 217
1006 2017 — Basmati 370
— Basmati 386
— Kernel (Basmati)
— Pusa Basmati
— Ranbir Basmati
— Super Basmati
1006 2098 — Taraori Basmati (HBC-19)
— 3. típus (Dehradun)

0

70

*Mivel ez tulajdonképpen nem egy behozatali vámkontingens, hanem egy a normál rizs monitoringhoz
képest szigorúbb kérelmezési feltételekhez kötött, AGRIM engedélyezéssel végrehajtott, piacvédelmi
megfigyelése (monitoringja) egy származási alapon, annak megfelelő eredetigazolásával történő,
mennyiségi korlátozás nélkül behozható, kedvezményes vámtételű árucsoportnak.

Kérelem benyújtásának időszaka:


Folyamatosan kérelmezhető, minden nap.

Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség minimum: nincs meghatározva
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség maximum: nincs meghatározva
Kérelmezési jogosultság


Jogosult kérelmezni az a piaci szereplő, amelyik az első kérelme benyújtásakor a
BFKH-nak hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását
megelőzően legalább 12 hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet a rizs
ágazatban és be van jegyezve a magyarországi cégnyilvántartásba.



Kérelmezni csak az a cég jogosult, amelyik a kérelméhez csatolni tudja az
 INDIA (Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)
vagy
 PAKISZTÁN (Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd. által kibocsátott

által kiállított eredetiség igazolást , amely a 972/2006/EK rendelet II.
mellékletének lábjegyzetében felsorolt fajták esetében a rendelet III. mellékletének
megfelelő formájú és tartalmú dokumentumon a rendelet 3. cikke szerint van
kiállítva, és a kérelmezés pillanatában még érvényes, valamint a megfelelő
hatóságok megfelelő személyei által kiadmányozott.
Az AGRIM kérelem mellékletei:


A kérelmezési jogosultságot igazoló dokumentumokat.
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Az indiai, vagy pakisztáni eredetiségigazolás eredeti példánya (a fentiek szerint).

Az AGRIM kérelem kitöltésének speciális előírásai:


Az AGRIM kérelmet értelemszerűen az általános kérelmezési tájékoztatóban
megadott módon kell kitölteni.



7. rovatban: „nem” kerül kitöltésre, vagy kihúzásra kerül „XXX”



8. rovatban: IND, vagy PAK és kereszt az „igen”-ben, mivel a származás betartása
kötelező.



A 15. és 16. rovatban az áru 8 számjegyű KN kódja és megnevezése a TARIC
szerint. Egy engedély kérelmen és engedélyen csak egy KN kód szerepelhet.



A 17. és 18. rovatban a mennyiségét kilogrammban, tizedes jegyek nélkül kell
feltüntetni.
A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „ a 1006 2017, vagy a 1006 2098
KN kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában 0% vámtétel mellett
behozott basmati rizs […az illetékes hatóság neve)által kiállított] … számú
eredetiségi igazolással együtt”

Az engedélyezési eljárás folyamata:


A BFKH a kérelem benyújtásakor formailag, és tartalmilag ellenőrzi a kérelmeket,
és a biztosítékokat, valamint a kérelemhez tartozó mellékleteket
(referenciaigazolásokat, nyilatkozatokat) és két munkanapon belül kiadja az
engedélyeket.



Piaci zavarok esetén a Bizottság a 972/2006/EK rendelet 7. cikkében leírt módon
intézkedéseket foganatosíthat a termékek kedvezményes vámtételű behozatalának
korlátozása (a vámkedvezmény felfüggesztése) céljából.

Az engedély érvényessége:


A behozatali engedélyek érvényességi ideje a tényleges kibocsátási dátumtól
számított második hónap végéig tart.

Megengedett eltérés:


A megengedett eltérés 5%. Az a mennyisség, amely a behozatali engedélyen
feltüntetett mennyiséget meghaladja, de az engedélyezett 5% eltérés keretén belül
kerül importálásra, nem részesül vámkedvezményben.

Átruházás:


Az engedélyhez kapcsolódó jog nem átruházható.

A teljesítések elszámolása
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Az import engedély, tanúsítvány vagy kivonat első példányát (melyen az illetékes
vámhatóság, vagy a BFKH a szükséges bejegyzéseket megtette), legkésőbb az
engedély vagy tanúsítvány lejártától számított hatvan (60) napon belül kell
bemutatni a BFKH-nál, kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges.



Teljesített mennyiség vizsgálata, az engedélyek, és kivonatok hátoldaláról a
vámhatóságok, bejegyzései alapján történik, figyelembe véve a tényleges teljesítés
napját.

Egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések):


A fajtákkal való csalás gyanúja esetén a 972/2006/EK rendelet 6. cikkében leírtak
szerint a Tagállamok vámhatóságai laboratóriumi mintákon fajtavizsgálatokat
folytathatnak, illetve a Bizottság vizsgálódást indíthat a két származási ország
bizonyos hatóságaival, és szereplőivel. Amennyiben a csalás bebizonyosodik a
termékre meg kell fizetni a harmadik ország teljes vámtételét.



A rizs termékkör szabad forgalomba hozatalának általános feltétele még a
megfelelő növény-egészségügyi dokumentumok bemutatása a vámhatóságnál.

A fenti útmutató csak a vámkontingens kérelmezésére és engedélyezésére vonatkozó
eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások alkalmazása vonatkozásában mindenkor a
vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell figyelembe venni. Ezen útmutatóban nem említett
kérdésekben a mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló
tájékoztató az irányadó.
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