ÚTMUTATÓ
a BIZOTTSÁG 416/2014/EU végrehajtási rendelete alapján egyes Ukrajnából
származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek kérelmezéséről
2014. április 23-tól 2014. október 31-ig
Frissítve: 2014. április 23.
Ezen útmutató a kontingens kérelmezésére és engedélyezésre 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:
A BIZOTTSÁG 416/2014/EU végrehajtási
rendelete
egyes Ukrajnából származó
gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről.
Az engedélyezési eljárással kapcsolatos átfogó rendelkezéséket a mezőgazdasági termékekre
vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek alkalmazására kialakított részletes eljárásokat a
376/2008/EK rendelet szabályozza, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének a
létrehozásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali
vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályozást a 1301/2006/EK rendelet
tartalmazza.
A gabonafélék behozatalára vonatkozó általános rendelkezéseket a 1342/2003/EK rendelet, a
gabona-vámkontingensek kezelésére vonatkozó közös szabályozást a 2022/2006/EK rendelet
tartalmazza.
2014. április 23-tól 2014.október 31-ig tartó időszakra megnyitásra kerültek az alábbi
Ukrajnából származó behozatali vámkontingensek
Érintett termékek KN –kódjai, a kontingensek számai, és a kontingensekhez tartozó
mennyiségek:
Kontingens
KN kód
szám
1001 99 (00)
09.4306

1101 00 (15-90)

Árumegnevezés
tönköly, közönséges búza és kétszeres,
vetőmag kivételével
búzaliszt (közönséges búza, tönköly,
kétszeres)

Mennyiség
(tonna)
950 000

09.4307

09.4308

1102 90 (90)

gabonaliszt búzából, kétszeresből, rozsból,
kukoricából, árpából, zabból, vagy rizsből
készült liszt kivételével

1103 11 90

durva őrlemény és dara közönséges
búzából és tönkölyből

1103 20 (60)

búzalabdacs

1003 90 (00)

árpa, vetőmag kivételével

1102 90 (10)

árpaliszt

ex1103 20 (25)
1005 90 (00)

árpalabdacs
kukorica, vetőmag kivételével

1102 20 (10-90)

kukoricaliszt

1103 13 (10-90)

durva őrlemény és dara kukoricából

1103 20 (40)

kukoricalabdacs

1104 23 (40-98)

megmunkált kukorica

250 000

400 000

Vám: 0%
Biztosíték összege: 30 Euro/tonna
Kérelem benyújtásának időszaka:
Folyamatos, minden héten hétfőtől, péntek 13 óráig.
2014-ben a kérelmek benyújtásának első időpontja: április 23.
2014-ben a kérelmek benyújtásának utolsó időpontja: október 17. péntek 13 óra
Kérelmezni jogosult :
Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12
hónapban foglalkoztak gabona kereskedelemmel.
A kérelmezés feltételei:
A kérelmező, kontingensszámonként és heti időszakonként csak egy behozatali kérelmet
nyújthat be, kizárólag Ukrajnából származó termékre.
Amennyiben az adott kontingens számon egy kérelemnél több kérelem kerül egy kérelmező
által benyújtásra, a kérelmek elutasításra kerülnek és a letétbe helyezett biztosíték
visszatartásra kerül.

Az engedélykérelmen a mennyiséget kilogrammban tizedesjegyek nélkül kell feltüntetni,
amely nem haladhatja meg az érintett kontingens keretében behozható mennyiséget.

Az AGRIM kérelem mellékletei:
 Vám-dokumentum annak igazolására, hogy az elmúlt 24 hónapban foglalkozott
harmadik országokkal történő, gabonakereskedelemmel , az alábbi módon:
— a kérelmezés dátumát megelőző 12 hónapra vonatkozóan , valamint
— az ezt a 12 hónapot megelőző 12 hónapra vonatkozóan is.
Az AGRIM kérelem kitöltésének speciális előírásai:
A behozatali engedély kérelemnek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:


Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, az adatlap 8. rovatában kötelező
kitölteni a származási országot ( Ukrajna) és az „igen” választ kell x-szel megjelölni.



a 20. rovatban a következő bejegyzéseket kell feltüntetni:

— 09.4306 kontingens, vagy 09.4307 kontingens, vagy 09.4308 kontingens
— ”416/2014/EU rendelet”
Az engedélyezési eljárás folyamata:
Az MKEH a kérelem formai és tartalmi ellenőrzése után, a kérelmezés hetét követő hétfőn
értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről.
A Bizottság az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül dönt arról:
 hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható)
A Bizottság döntésének megfelelően:



amennyiben visszaosztásra nem kerül sor, az importengedélyek a benyújtást követő
negyedik munkanapon kiadásra kerülnek.
amennyiben elosztási együttható kerül megállapításra, annak hivatalos meghirdetését
követően kerülnek az engedélyek kibocsátásra.

Az engedély, csak Ukrajna származási országra érvényes.
Az engedélyen a mennyiség kg-ban kerül feltüntetésre.
Az engedély 20. rovatába a kérelem 20. rovatában feltüntetett adatok kerülnek.
Az engedély, a 24. rovatban feltüntetésre kerülnek:



„0%”vám
„ Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett
mennyiség”

Az engedély érvényessége:
Az engedély a kibocsátása tényleges napjának hónapjától, az azt követő második hónap
végéig érvényes.
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 átruházható.
Teljesítés elszámolás határideje:
Az engedély érvényességét követő 45. nap.

