1

ÚTMUTATÓ
a BIZOTTSÁG 1979/2006/EK rendelete alapján a harmadik országokból származó
tartósított gomba import vámkontingens kérelmezéséről
2014. január 1-jétől 2014.december 31-ig

Utolsó frissítés: 2014.június 16.
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:
1979/2006/EK a Bizottság 2006. december 22-i rendelete a vámkontingenseknek a harmadik
országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről
637/2014/EU a Bizottság végrehajtási rendelete (2014.június 15.)az 1979/2006/EK
rendeletnek a Kínából származó tartósított gombára 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. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak.
Kontingens számok: Kína hagyományos importőrök: 09. 4157
Kína új importőrök: 09. 4193
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Egyéb harmadik országok hagyományos importőrök: 09. 4158
Egyéb harmadik országok új importőrök: 09. 4194
Kontingens mennyisége: Kína: 29 750 tonna
Egyéb harmadik országok: 5 030 tonna
Érintett termékek: a 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30 KN kód alá tartozó, az Agaricus
nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba termékek.
Vámszint: a 0711 51 00 KN kód alá tartozó termék esetén : 12 %
a 2003 10 20, 2003 10 30 KN kód alá tartozó termékek esetén : 23 %
A biztosíték összege: 40 Euró/ tonna (töltőtömeg)
A kérelmek benyújtásának időszaka: 2014. január 2 – 8-ig.
Kérelmezési jogosultság:


Hagyományos importőr: aki:
- a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a
Közösségbe, továbbá;
- a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozott
gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző év folyamán legalább 100
tonnát importált a Európai Unióba.



Új importőr: aki:
a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozott gyümölcs
és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző két naptári év mindegyikében
legalább 50 tonnát importált az Európai Unióba.

A kérelmezés feltételei:
Kérelmezhető mennyiségek:


A hagyományos importőrök által kérelmezhető mennyiség teljes összege
(töltőtömeg) nem vonatkozhat a referenciamennyisége 150%-át meghaladó
mennyiségre;
Referenciamennyiség: a hagyományos importőr által az elmúlt három naptári év
egyike folyamán importált tartósított gomba mennyisége (töltőtömeg). A
referenciamennyiség kiszámításakor nem kerül figyelembevételre a 2006. december
31-ei összetételű Közösség tagállamaiból, vagy Bulgáriából és Romániából
származó tartósított gomba importja.
A referenciamennyiség meghatározásnál a vis maior miatt nem importált tartósított
gombát is figyelembe kell venni.
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Az új importőrök által benyújtott engedélykérelem teljes összege (töltőtömeg) nem
vonatkozhat a Kína vagy más országok számára megállapított vámkontingensek
összegének 1%-át meghaladó mennyiségre.



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 elvonásra kerül.



Vámügynökök vagy képviselők nem nyújthatnak be engedélykérelmet.



A kérelmezett mennyiséget egész számban kifejezve kell megadni.

A kérelem mellékletei:


Hagyományos importőrök igazolásai:
- a kérelmezést közvetlenül megelőző három naptári évből legalább kettőre
vonatkozóan tartósított gomba import igazolása
- a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozott
gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző év folyamán
legalább 100 tonna import igazolása
- referencia mennyiség igazolása



Új importőrök igazolásai:
- a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozott
gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző két naptári év
mindegyikében legalább 50 tonna import igazolása
- amennyiben a megelőző naptári év során, e rendelet vagy, a 1864/2004/EK
rendelet alapján új importőrök kaptak engedélyt, bizonyítaniuk kell, hogy a
részükre biztosított mennyiségnek legalább az 50%-át ténylegesen szabad
forgalomba helyezték



Az importőrök eredeti vámokmányokkal, vagy azok hiteles másolatával kell
igazolniuk a vámkezeléseket a fentiekre nézve, melyeket a vámhatóságok
megfelelően záradékoltak, és amelyek a kérelmezőt jelölik meg címzettként.

A kérelem kitöltésének speciális szabályai:



Az engedélykérelem 8-as rovatában kell feltüntetni a származási országot, és az
„igen” szót kereszttel megjelölni. A behozatali engedélyek kizárólag csak az ebben a
rovatban megjelölt származási országból érvényesek.
Az engedélykérelem 20-as rovatába az eseteknek megfelelően „hagyományos
importőr” illetve „új importőr” megjelölést kell alkalmazni, a 1979/2006/EK rendelet
számot fel kell tüntetni, valamint a megfelelő vámkontingens tételszámot.

Az engedélyezési eljárás folyamata:
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Az MKEH a kérelmezési időszak napjától számított 10. munkanapon a kérelem formai
és tartalmi ellenőrzése után értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről.




A Bizottság az adatok összesítését követően, - amennyiben az engedély iránti
kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre álló mennyiséget-,
elosztási együtthatót állapít meg származási országonként és importőri kategóriák
szerint, amelyet az MKEH minden egyes kérelemre alkalmaz.
Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek
elbírálásra.

Az engedélyen feltüntetésre kerül:


A 8. rovatban a származási ország. A behozatali engedélyek kizárólag az ebben a
rovatban jelzett országból származó importra érvényesek.
 A 19. rovatba „0”, mivel a szabad forgalomba bocsátott mennyiség nem haladhatja
meg az importengedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiséget.
 A 20. rovatban a vonatkozó vámkontingens tételszám.
 A 24. rovatban: ”Vámtétel x %, 1979/2006/EK rendelet.”
valamint:” A 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”
Az engedély érvényessége:


A behozatali engedélyek a kibocsátás napjától a gazdasági év végéig, azaz 2013.
december 31-ig érvényesek.

Megengedett eltérés: 0% , a túlszállítás nem megengedett.
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, illetve lejártát követően az engedélyes köteles az MKEHhoz visszajuttatni.


a behozatali kötelezettség teljesítettnek tekinthető azon a napon, amikor az érintett
termék ténylegesen szabadforgalomba helyezésre került,



elszámolni az engedély lejáratát követő 45 napon belül kell
Egyéb, a rendelet alkalmazásában szükséges tudnivalók:



Az engedélykérelem tárgyát képező mennyiség a nettó töltőtömegre vonatkozik.



A kontingens felosztása:

az összes mennyiségből: 95 % hagyományos importőrök számára,
5 % az új importőrök számára kerül felosztásra.
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Ha az importőrök egyik kategóriája a Kína és más harmadik országok részére elosztott
kontingenst nem használja fel teljesen, a fennmaradó rész a másik kategóriában kerülhet
felhasználásra.

