ÚTMUTATÓ
A rizs és rizstermékek
importengedély kérelmezéséről
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Frissítve: 2016. november 6.
Ezen útmutató, - együttesen a mezőgazdasági termékek import engedélyezésének
általános rendjéről szóló útmutatóval -, a rizs termékek az Európai Unióba történő
behozatalához szükséges monitoring engedélyek kérelmezésére és engedélyezésre
vonatkozóan nyújt eligazítást és csak az eligazodásban való könnyítésre szolgál.
Mindenkor a vonatkozó rendeletek a mértékadóak.
Jogszabályi háttér:
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
A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében
történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról
A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete, a gabonafélék és a rizs import- és
exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok
megállapításáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6. ) az 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a
pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az
átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
Érintett termék:
A rizs termékpálya vonatkozásában az alábbi táblázatban felsorolt termékek bármelyikének
az Európai Unióba való behozatala engedélyhez kötött. (AGRIM)

A BEHOZATALRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG
Az (EU) 2016/1237/felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában
említett termékek jegyzéke alapján
A Rizs (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja és az I. mellékletének
II.része
KN-kód
Árumegnevezés
A
Érvényességi idő
Nettó mennyiség*
biztosíték
összege
1006 20
Előmunkált (barna) rizs,
30 EUR/t az engedély
1000 kg
beleértve a
kiállítási napjának
vámkontingensek keretében
(7. cikk (2)
az (EU) 2016/1237
bekezdés) hónapját
felhatalmazáson alapuló
követő második
rendelet 2. cikke (1)
hónap végéig
bekezdésének c) pontjában
foglaltak szerint importált
termékeket is
1006 30
Félig vagy teljesen hántolt
30 EUR/t az engedély
1000 kg
rizs polírozva, vagy
kiállítási napjának
fényezve is, beleértve a
(7. cikk (2)
vámkontingensek keretében
bekezdés) hónapját
az (EU) 2016/1237
követő második
felhatalmazáson alapuló
hónap végéig
rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének c) pontjában
foglaltak szerint importált
termékeket is
1006 40 00

Törmelék rizs, beleértve a
vámkontingensek keretében
az (EU) 2016/1237
felhatalmazáson alapuló
rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének c) pontjában
foglaltak szerint importált
termékeket is

1 EUR/t

az engedély
kiállítási napjának
(7. cikk (2)
bekezdés) hónapját
követő második
hónap végéig

1000 kg

(*) Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja
értelmében vámkezeléskor nem kell engedélyt bemutatni.
Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt
vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.
Biztosíték és érvényesség:
A biztosíték mértéke, és az engedély érvényessége a termékekhez kötődően van
meghatározva, a fenti táblázatban megjelöltek szerint.

Kérelem benyújtása:
Folyamatos, minden munkanap
Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden nap), az MKEH
mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló tájékoztató
szerint, az ott megadott engedélykérelem adatlapon, amely letölthető:www.MKEH.gov.hu
honlapról.
Kérelmezni jogosult:
A behozatali engedélyt az EU tagállamok bármelyikében bármely természetes, vagy jogi
személy kérelmezheti.
A rizs termékekre vonatkozóan az AGRIM kérelem kitöltésének speciális előírásai:
Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, a behozatali engedély kérelemnek
 8-as rovatában fel kell tüntetni a származási országot. és a nem kötelező négyzetet
X-szel kell megjelölni
 a 20. rovatában a következő bejegyzést kell feltüntetni:
„1308/2013/EU rendelet”
Az engedélyezési eljárás folyamata:
Az engedélyek kibocsátása folyamatos.
Megengedett eltérés:
A megengedett eltérés 5%. Az engedélyezett mennyiséget meghaladó, de 5% eltérés keretén
belül importálásra került mennyisség vámkezeltethető.
Átruházás:
Az engedélyhez kapcsolódó jog átruházható.
Teljesítés elszámolás határideje:
Az engedély érvényességét követő 60 napon belül.
Egyéb tudnivalók:
Engedélyalapú, vámkedvezményre jogosító import kvóták:
A rizs ágazatban azon túl, hogy a meghatározott termékek importja engedélyköteles,
meghirdetésre kerülnek gazdasági, vagy naptári évhez kötődően vámkedvezményre jogosító
importkvóták, amelyek igénybevétele engedélyhez kötött.
Az engedélyalapú import vámkontingenseket az EU önálló rendeletekben hirdeti meg, és ezek
általában a kontingensre vonatkozóan az alaprendelettől eltérő szabályozást és önálló eljárási
rendet tartalmaznak.
Az ezekre vonatkozó szabályok a honlapon a Rizs fejezet alatti útmutatókban találhatók meg.

