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ÚTMUTATÓ
A Bizottság 341/2007/EK rendelete alapján a harmadik országokból
származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A”
engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezési
eljárásáról
2014/15-es gazdasági évre vonatkozóan
Utolsó frissítés: 2014. június 18.
Ezen útmutató a kontingens kérelmezésére és engedélyezésére vonatkozóan teljes
eligazítást csak a mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről
szóló útmutatóval együtt nyújt, és csak az eligazodásban való könnyítésre szolgál.
Mindenkor a vonatkozó rendeletek a mértékadóak.
Jogszabályi háttér:
341/2007/EK a Bizottság 2007. március 29-i rendelete a harmadik országokból behozott
fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek
megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének
bevezetéséről
628/2014/EU a Bizottság végrehajtási rendelete (2014.június 12.az 341/2007EK rendeletnek a
Kínából származó fokhagymára vonatkozó behozatali vámkontingens tekintetében történő
módosításról

1308/2013/EK az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i rendelete a
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK és
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1301/2006/EK a Bizottság 2006. augusztus 31-i rendelete az importengedélyek rendszere alá
tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös
szabályok megállapításáról
376/2008/EK a Bizottság 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó
behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására
kialakított részletes közös szabályok megállapításáról.
282/2012/EU a Bizottság 2012. március 28-i rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő
biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról
17/2004. (II. 13.) Kormány rendelet a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól.
A kontingens érvényessége: 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszak.
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Kontingens számok: Argentína hagyományos importőrök: 09. 4104
Argentína új importőrök: 09. 4099
Kína hagyományos importőrök: 09. 4105
Kína új importőrök: 09. 4100
Egyéb harmadik országok hagyományos importőrök: 09. 4106
Egyéb harmadik országok új importőrök: 09. 4102
Kontingens mennyiségek: Argentína:
19 147 tonna
Kína:
46 075 tonna
Egyéb országok: 6 023 tonna
Összesen:
71 245 tonna
Érintett termék: 0703 20 00 KN alá tartozó friss vagy hűtött fokhagyma.
Vámszint: 9, 6 %
A biztosíték összege: 60 Euró/ tonna
A kontingens részletezése:

Származás

Kontingens
szám

Kontingens (tonna)
Első
Második
Harmadik
Negyedik
negyedév negyedév
negyedév
negyedév
(június(szeptember (december- (márciusaugusztus) -november) február)
május)

Argentína

Összesen

19 147

Hagyományos
importőrök
Új importőrök
Összesen
Kína

09. 4104

-

-

9 590

3 813

09. 4099

-

-

4 110
13 700

1 634
5 447

Hagyományos
importőrök
Új importőr
Összesen
Egyéb
országok

09. 4105

8 278

8 278

7 210

8 488

09. 4100

3 547
11 825

3 547
11 825

3 090
10 300

3 637
12 125

Hagyományos
importőrök
Új importőrök
Összesen
Összesen

09. 4106

941

1 960

929

386

09. 4102

403
1 344
13 169

840
2 800
14 625

398
1 327
25 327

166
552
18 124

46 075

6 023

-

71 245
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A kérelmek benyújtásának időszakai:
•
•
•
•

I. negyedévre: 2014. április 1 - 7-ig
II. negyedévre: 2014. július 1 - 7-ig
III. negyedévre: 2014. október 1 - 7-ig
IV. negyedévre: 2015. január 1 - 7-ig

Kérelmezési jogosultság:
•

Hagyományos importőr az aki:
- az 565/2002/EK bizottsági rendelet szerinti, fokhagymára vonatkozó behozatali
engedélyt, vagy a 1870/2005/EK vagy e rendelet szerinti „A” engedélyt kapott és
használt az előző három lezárult behozatali vámkontingens-időszakban; valamint;
- a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említett
gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmének benyújtását megelőző utolsó
lezárult behozatali vámkontingens-időszak folyamán legalább 50 tonnát hozott be
az Unióba vagy vitt ki harmadik országba;

•

Új importőr az aki:
- a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említett
gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmük benyújtását megelőző két lezárult
behozatali vámkontingens-időszak mindegyikében legalább 50 tonnát importáltak
az Unióba vagy 50 tonna fokhagymát exportáltak harmadik országba, vagy a
megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importáltak az Unióba
vagy 50 tonna fokhagymát exportáltak harmadik országba.

A kérelmezés feltételei:
•

A hagyományos importőrök által kérelmezhető mennyiség egyetlen behozatali
időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciamennyiségét.
A referenciamennyiség egy hagyományos importőr által a vonatkozó
behozatali vámkontingens-időszakot megelőző, elmúlt három naptári év során
ténylegesen behozott fokhagyma mennyiségének átlagát jelenti.

•

Az új importőrök által kérelmezhető mennyiség egyetlen behozatali időszakban sem
haladhatja meg a konkrét negyedévre és származásra vonatkozó mennyiség 10%-át.

•

Egy importőr csak egy engedélykérelmet nyújthat be egy behozatali vámkontingens
időszak tekintetében. Amennyiben egy kérelmező egynél több kérelmet nyújt be,
mindegyik kérelem elutasításra, és a kérelemhez tartozó biztosíték, zárolásra kerül.

•

Vámügynökök vagy képviselőik nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá
tartozó kontingensekre vonatkozó behozatali engedélyt.
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•

A kérelmezett mennyiséget egész számban kifejezve kell megadni, nem lehet
tört érték.

•

Azon engedélykérelmek, amelyek nem felelnek meg a fenti szabályoknak,
elutasításra kerülnek.

A kérelem mellékletei:
•

A hagyományos és új importőrök agy adott behozatali vámkontingens-időszak
tekintetében, minden gazdasági évben az első kérelmük benyújtásakor csatolják a
jogosultsági feltételeiknek megfelelően összeállított dokumentumokat éves
bontásban.
A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a
vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett
kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabad forgalomba
bocsátást biztosító vámokmánnyal, vagy a vámhatóságok megfelelő
megjegyzéseivel ellátott kiviteli vámokmánnyal történhet.

A kérelem kitöltésének speciális szabályai:
• A 8-as rovatban fel kell tüntetni a származási országot, és az „igen” szót kereszttel
kell megjelölni. A behozatali engedélyek kizárólag az ebben a rovatban jelzett
országból érvényesek.
• A 20-as rovatba az eseteknek megfelelően „hagyományos importőr” illetve „új
importőr” megjelölést, a „341/2007/EK rendelet „A” engedélykérelem” jelölést,
valamint a megfelelő vámkontingens tételszámot kell feltüntetni.

Az engedélyezési eljárás folyamata:
•
•
•

Az MKEH a kérelem benyújtásakor ellenőrzi az AGRIM adatlap kitöltésének tartalmi
és formai követelményeit, továbbá a csatolt anyagokat.
A benyújtott engedélykérelmekben foglalt mennyiségekről az MKEH jelentést küld
az adott negyedév vonatkozásában, a kérelmezési hónap 14-ig a Bizottságnak.
A Bizottság az adatok összesítését követően, amennyiben megállapítja, hogy az
engedély iránti kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre
álló mennyiséget, elosztási együtthatót állapít meg. Az engedélyek a kérelmezési
hónapok 23. napjától legkésőbb a hónap végéig kiadásra kerülnek, kivéve a 2014.
első hét naptári napján benyújtott kérelmeket, mert azok 2014.április 29-től, de
legkésőbb 2014. május 7-én kerülhetnek kibocsátásra.
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Az engedélyen feltüntetésre kerül:
•
•
•
•

A 8-as rovatban a származási ország. A behozatali engedélyek kizárólag az ebben a
rovatban jelzett országból származó importra érvényesek.
A 19-es rovatban „5 %”.
A 20-as rovatban a vonatkozó vámkontingens tételszám.
A 24-es rovatban: „Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig. terjedő
negyedévére állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes.”,
a ”Vámtétel:…..%, 341/2007/EK rendelet.” ;
az eseteknek megfelelően a ” A 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4)
bekezdését nem kell alkalmazni.” ;
továbbá ”Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn
feltüntetett mennyiség.”

Az engedély érvényessége:
•

Az engedélyek az eseteknek megfelelően, az adott negyedévre érvényesek a
Közösség egész területén.

Megengedett eltérés:
• „5 %”, mivel a szabad forgalomba bocsátott mennyiség meghaladhatja az
importengedély 17-es és 18-as rovatában megjelölt mennyiséget az 5 %-os eltérésen
belül, viszont többletszállítás kedvezménnyel nem vámkezelhető.
Átruházás: Az e rendelet alapján kiállított behozatali engedélyek nem átruházhatók.
A teljesítések elszámolása:
A teljesítés bizonyítékául az engedély vagy a kivonat első, eredeti példánya szolgál, amelyen
az illetékes vámhatóság, vagy az MKEH a szükséges bejegyzéseket megtette. Ezen
okmányokat azok felhasználását vagy lejártát követően az engedélyes köteles az MKEH-hoz
visszajuttatni.
•

A behozatali kötelezettség teljesítettnek tekinthető azon a napon, amikor az érintett
termék ténylegesen szabadforgalomba helyezésre került,
• Az import bizonyításának időtartama az engedély lejáratát követően 45 nap, azaz,
elszámolni az engedély lejáratát követő 45 napon belül kell, kivéve, ha ez vis major
miatt nem lehetséges.
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Egyéb, a rendelet alkalmazásában szükséges tudnivalók:
•

A rendelkezésre álló összes mennyiség felosztása az importőrök között:
o 70 % a hagyományos importőrök
o 30 % az új importőrök

•

A rendelet IV. mellékletben felsorolt harmadik országok esetén
(Egyesült Arab Emírségek, Irán, Libanon, Malajzia, Tajvan, Vietnám), fokhagyma
csak közvetlenül az adott országból importálható, a rendelet 15, 16, valamint 17-es
cikkében foglaltak betartásával.

