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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1239 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. május 18.)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek
rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 206., 2016.7.30., 44. o.)
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▼B
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1239 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. május 18.)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában a „nyilatkozattevő” és a „kockázatkezelés”
fogalmának a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)
5. cikkének 15., illetve 25. pontjában szereplő meghatározása, továbbá
az „exportőr” fogalmának az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (2) 1. cikkének 19. pontjában szereplő meghatározása
alkalmazandó. Ezenkívül az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló
rendelet 1. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. cikk
Az engedélyek kérelmezése és kiállítása
(1)
Az engedélyek kérelmezése és kiállítása a 907/2014/EU felhatal
mazáson alapuló bizottsági rendelet (3) I. mellékletének 3.B. szaka
szában az integritás és a minőség tekintetében meghatározott szabvá
nyoknak megfelelő információtechnológiai alkalmazáson (a továbbiak
ban: informatikai alkalmazás) keresztül történik.

Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen informatikai alkalmazás vagy a
rendelkezésre álló informatikai alkalmazások nem működnek hatéko
nyan, továbbá szükségmegoldásként az informatikai alkalmazások
meghibásodása esetén az engedélyek az e rendelet I. mellékletében
foglalt minta nyomtatott változatának felhasználásával is kérelmezhetők
és kiállíthatók, figyelembe véve az említett mellékletben szereplő
utasításokat is.

(2)
A kérelmek fogadása és az engedélyek kiállítása tekintetében
illetékes hatóságok nevét és címét közzé kell tenni a szóban forgó
hatóságok hivatalos honlapján vagy az egyes tagállamoknak a mezőgaz
dasági termékekkel folytatott kereskedelemmel foglalkozó hivatalos
honlapján.

(3)
A kérelmeket és az engedélyeket gépírással, az Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikén, a kibocsátó tagállam illetékes hatóságai által
meghatározottak szerint kell kitölteni és kiállítani.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete
az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).
(2) A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rende
lete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós
Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében
történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).
(3) A Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rende
lete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető
ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a
biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről
(HL L 255., 2014.8.28., 18. o.).
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▼B
(4)
A tagállamok illetékes hatóságai szükség esetén előírhatják, hogy
a kérelmező az engedélykérelmekben vagy a kísérő dokumentumokban
szereplő nem egységesített szövegeket saját költségére lefordíttassa az
érintett tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek valame
lyikére.

(5)
Az engedélykérelmeket az engedély céljának megfelelően és a
mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedé
lyekről szóló értesítésben (1) foglaltak szerint kell kitölteni.

(6)
Az engedélyt kiállító hatóság nem fogad el olyan kérelmet, amely
nem felel meg a vonatkozó uniós szabályoknak. A hatóság a kérelmező
által bejegyzett elfogadott információk felhasználásával és a mezőgaz
dasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről szóló
értesítésben meghatározott megfelelő információk megadásával haladék
talanul kiállítja az engedélyt. Az engedélyt kiállító hatóság az engedély
papíralapú példányait aláírással, valamint bélyegzővel vagy szárazbé
lyegzővel érvényesíti. Az elektronikus példányokat az (1) bekezdésben
említett szabványoknak megfelelően kell érvényesíteni.

3. cikk
Határidők
(1)
Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (2) 5. cikkétől eltérve
az engedélykérelem benyújtási napjának azt a munkanapot kell tekin
teni, amelyen a kérelmet az engedélyt kiállító hatóság kézhez veszi,
feltéve, hogy a kérelem legkésőbb brüsszeli idő szerint 13 órakor beér
kezik a hatósághoz.

A valamely munkanapon brüsszeli idő szerint 13 óra után beérkező
kérelmeket a tényleges beérkezés napját követő első munkanapon
benyújtottnak kell tekinteni.

(2)
Engedélykérelem törlésére vonatkozó kérés csak elektronikus
vagy írásos formában nyújtható be, és annak a kérelem beérkezésének
napján brüsszeli idő szerint 13 óráig be kell érkeznie az engedélyt
kiállító hatósághoz.
▼M1
(3)
Amennyiben e rendelet eljárási időtartamról rendelkezik, és annak
kezdő- vagy zárónapja szombatra, vasárnapra vagy az 1182/71/EGK,
Euratom rendeletben meghatározott munkaszüneti napra esik, akkor:

a) az alkalmazandó kezdőnap a következő munkanap, és az időtartam 0
óra 00 perckor kezdődik, figyelembe véve a hatóság nyitvatartási
rendjét is;

b) az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjától és (4)
bekezdésétől eltérve az alkalmazandó zárónap a következő munka
nap, és az időtartam brüsszeli idő szerint 13 órakor ér véget.
(1) Értesítés a behozatali és a kiviteli engedélyekről, (HL C 278., 2016.7.30.).
(2) A Tanács 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelete az időtartamokra,
időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124.,
1971.6.8., 1. o.).
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▼M1
(4)
A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben a vámkontingens kere
tében benyújtott engedélykérelmek tárgyát képező termékmennyiségekre
vonatkozó értesítések vagy a vámkontingens keretében fel nem használt
mennyiségekre vonatkozó értesítések tekintetében e rendelet alkalmazá
sában határidő van megszabva, akkor az adott határidő az utolsó nap
utolsó órájával jár le, függetlenül attól, hogy ez a nap szombat, vasárnap
vagy ünnepnap.
▼B
4. cikk
Gazdálkodói nyilvántartási és azonosító szám
(1)
A 952/2013/EU rendelet 9. cikkének megfelelően az engedély
kérelmezője, jogosultja vagy kedvezményezettje számára kiadott gazdál
kodói nyilvántartási számot (a továbbiakban: EORI-szám) a kérelem és
az engedély 4. vagy – adott esetben – 6. szakaszába kell bejegyezni.
A kérelmezők vagy az engedélyt kiállító hatóságok nemzeti utasítások
alapján feltüntethetik a kérelmező, a jogosult vagy a kedvezményezett
EORI-számát a 20. szakaszban, feltéve, hogy a 4. vagy a 6. szakaszban
szereplő név vagy azonosító szám kapcsolódik a 20. szakaszban
megadott EORI-számhoz.
(2)
Amennyiben a termékeket a 952/2013/EU rendelet 18. cikkének
megfelelően vámjogi képviselő jelenti be szabad forgalomba bocsátás
vagy kivitel céljából, a jogosult vagy a kedvezményezett EORI-számát
az elektronikus vám-árunyilatkozat megfelelő adateleménél kell feltün
tetni.

5. cikk
A biztosíték összege
(1)
Azon esetek tekintetében, amelyekben az (EU) 2016/1237 felha
talmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban
biztosítékot kell letétbe helyezni, a biztosíték összegét e rendelet II.
melléklete állapítja meg.
(2)
Ha az euróban megadott összegek nemzeti pénznemben kifejezett
összegekké történő átváltásának eredményeként kapott, az engedélyen
feltüntetendő összegek tizedesjegyeket is tartalmaznak, a biztosíték
összegét a nemzeti pénznemben kifejezett legközelebbi egész számra
lefelé kell kerekíteni.

6. cikk
Kivonatok
(1)
Ha az engedélyen feltüntetett mennyiséget eljárási vagy logisz
tikai okokból fel kell osztani, vagy ha a jogosultnak vagy a kedvezmé
nyezettnek szüksége van arra, hogy egy adott tagállamban elektronikus
formában kiállított engedélyt felhasználjon egy másik, a kibocsátó
tagállam informatikai alkalmazásaival össze nem kapcsolt tagállamban,
az engedélyt kiállító hatóság a jogosult vagy a kedvezményezett kéré
sére engedélykivonatokat (a továbbiakban: kivonatok) állíthat ki.
(2)
A kivonatok ugyanolyan joghatással bírnak, mint a kiállításuk
alapjául szolgáló engedélyek, azokon a mennyiségi határokon belül,
amelyekre vonatkozóan a szóban forgó kivonatokat kiállították.
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▼B
(3)
Az engedélyek kérelmezésére, kiállítására és visszaküldésére
vonatkozó eljárások alkalmazandók a kivonatokra is. Az engedélyt kiál
lító hatóság rendelkezhet egyszerűsített kérelmezési eljárás alkalmazásá
ról.
(4)
Az engedélyt kiállító hatóság a kivonaton feltüntetett mennyiséget
levonja az eredeti engedélyben megjelölt és adott esetben a megengedett
eltérésnek megfelelően megnövelt mennyiségből, és bejegyzi a „kivo
nat” szót az eredeti engedélybe, a levont mennyiség mellé.
(5)
A kivonatokat haladéktalanul, további költségek felszámítása
nélkül kell kiállítani, vagy elektronikus, vagy nyomtatott formában, az
I. mellékletben szereplő minta felhasználásával.
(6)

A kivonatról további kivonat nem készíthető.

(7)
A kivonat felhasználása vagy érvényességének lejárta után a
jogosult köteles visszaküldeni az engedélyt kiállító hatóságnak a kivonat
jogosulti példányát, valamint az eredeti engedély jogosulti példányát.

7. cikk
Érvényességi időtartam
(1)
A II. mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában az engedé
lyek érvényességi időtartamát az említett melléklet állapítja meg.
(2)
Az engedély a behozatali engedélyek esetében a 25. szakaszban,
a kiviteli engedélyek esetében pedig a 23. szakaszban feltüntetett, az
engedélyt kiállító hatóság kódjával vagy bélyegzőjével érvényesített
tényleges kiállítási naptól minősül érvényesnek. A szóban forgó napot
bele kell számítani az engedély érvényességi időtartamába.
Ha valamely konkrét jogszabály értelmében az érvényességi időtartamra
egy másik kezdőnap alkalmazandó, az engedélyt kiállító hatóság az
„Érvényes: ….-tól/-től” szövegbe illesztve ezt a napot is feltünteti az
engedélynek az első albekezdésben említett megfelelő szakaszában.

8. cikk
Megengedett eltérés és kerekítés
(1)
Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének
(4) bekezdése szerinti pozitív vagy negatív megengedett eltérés nem
haladhatja meg az 5 %-ot.
(2)
A mennyiségek kiszámítása során a következő kerekítési szabá
lyok alkalmazandók:
a) ha az első tizedesjegy helyén az ötös vagy annál nagyobb számjegy
áll, a mennyiséget felfelé kell kerekíteni az engedély 17. szakaszában
említett mértékegységben kifejezett legközelebbi egész értékre. Ha az
első tizedesjegy helyén az ötösnél kisebb számjegy áll, a tizedes
jegyekkel jelölt mennyiséget törölni kell;
b) az állatlétszámon alapuló mennyiségek esetében a mennyiségeket
felfelé kell kerekíteni az állatlétszám legközelebbi egész értékére.
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▼B
9. cikk
Vám-árunyilatkozat
(1)
A vám-árunyilatkozatban az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehaj
tási rendelet (1) B. mellékletének II. címében foglaltaknak megfelelő, a
behozatali engedélyek esetében a 25. szakaszban, a kiviteli engedélyek
esetében pedig a 23. szakaszban feltüntetett egyedi kód és engedélyki
állítási szám vagy – adott esetben, az I. melléklet 4. pontjával össz
hangban – a 2. szakaszban szereplő kód használatával hivatkozni kell az
engedélyre vagy a kivonatra.
(2)
Az engedélyt kiállító hatóság informatikai alkalmazásai közvetlen
hozzáférést biztosíthatnak a vámhivatal számára az elektronikus enge
délyhez vagy kivonathoz. Ha a közvetlen hozzáférés nem biztosított, a
nyilatkozattevő vagy az engedélyt kiállító hatóság elektronikus
formában megküldi az engedélyt vagy a kivonatot a vámhivatalnak.
Ha az engedélyt kiállító hatóság vagy a vámhivatal informatikai alkal
mazásai nem teszik lehetővé az első albekezdésben foglaltak alkalma
zását, az engedélyek vagy kivonatok papíralapú formátumban is elküld
hetők.
(3)
A nyilatkozattevőnek a papíralapú engedély vagy kivonat jogo
sulti példányát be kell nyújtania a vámhivatal számára, illetve a
952/2013/EU rendelet 163. cikkével összhangban a vámhatóságok
rendelkezésére kell tartania azt.

10. cikk
Jóváírás és láttamozások
(1)
Az elektronikus engedélyek kiállítására irányuló eljárásra vonat
kozó szabályoknak ki kell jelölniük azt a hatóságot, amelynek feladata a
szabad forgalomba bocsátott vagy exportált mennyiség feltüntetése az
engedélyen, és meg kell határozniuk, hogy a nyilatkozattevő és az
engedélyt kiállító hatóság hogyan fér hozzá az említett információhoz.
(2)
A vámhivatal a papíralapú engedélyen feltünteti és érvényesíti a
szabad forgalomba bocsátott vagy exportált mennyiséget, vagy –
amennyiben a nemzeti közigazgatási szabályok úgy rendelkeznek –
érvényesíti a nyilatkozattevő által a jogosulti példány 29. és 30. szaka
szában feltüntetett mennyiséget, láttamozza a példányt, és visszaküldi
azt a nyilatkozattevőnek, vagy – konkrét jogszabályi előírások alapján –
visszaküldi a szóban forgó példányt az engedélyt kiállító hatóságnak.
(3)
Amennyiben a szabad forgalomba bocsátott vagy exportált
mennyiség nem felel meg az engedélyen feltüntetett mennyiségnek, a
vámhatóság a tényleges mennyiség feltüntetésével helyesbíti az enge
délyben szereplő bejegyzést az engedélyben megadott mennyiség korlá
tain belül.
(4)
Ha a papíralapú engedélyen vagy kivonaton nem áll rendelke
zésre elegendő hely a jóváírt mennyiségek feltüntetésére, a hatóságok
kiegészítő lapokat is használhatnak, amelyeket folytatólagos bélyeg
zéssel érvényesítenek.
(5)
A jóváírás dátuma a szabad forgalomba bocsátásra vagy a kivi
telre vonatkozó árunyilatkozat elfogadásának napja.
(1) A Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete az
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).
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(6)
A tagállamok meghatározzák, hogy az elektronikus engedélyek
vonatkozásában mely hatóság látja el az e cikkben említett feladatokat,
és ezt az információt közzéteszik nyilvános honlapjukon.

11. cikk
Átruházás
Ha az engedély jogosultja átruházási kérelmet nyújt be, a kedvezménye
zett adatait és a vonatkozó bejegyzés dátumát a mezőgazdasági termé
kekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről szóló értesítésnek
megfelelően fel kell tüntetni az engedélyben. Az átruházást az engedélyt
kiállító hatóságnak jóvá kell hagynia.
Az engedélynek a jogosultra történő visszátruházása esetén az engedélyt
kiállító hatóságnak a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és
kiviteli engedélyekről szóló értesítésnek megfelelően jóvá kell hagynia
az engedélyben a visszátruházást és annak dátumát.
Az átruházás vagy a visszátruházás attól a naptól hatályos, amelyen az
engedélyt kiállító hatóság jóváhagyja azt.

12. cikk
Letétbe helyezés
(1)
A tagállamok engedélyezhetik azt, hogy az engedély az azt kiál
lító hatóságnál, a kifizető ügynökségnél vagy a vámhatóságnál letétbe
helyezésre kerüljön, illetve azt, hogy az informatikai alkalmazásokon
keresztül elérhető maradjon.
(2)
Az engedélyt kiállító hatóság meghatározza azokat az eseteket,
amelyekben letétbe kell helyezni az engedélyt a szabad forgalomba
bocsátásra vagy a kivitelre irányuló eljárásban érintett hatóságoknál,
továbbá azokat a feltételeket, amelyeket az engedély jogosultjának
vagy kedvezményezettjének teljesítenie kell.
(3)
A tagállamok kijelölik a letétbe helyezés rendszerében érintett
azon hatóságot, amelynek el kell látnia a 10. cikkben említett feladato
kat, és ezt az információt közzéteszik nyilvános honlapjukon.
(4)
A nyilatkozattevőnek a papíralapú vám-árunyilatkozat 44. rova
tában vagy az elektronikus vám-árunyilatkozat megfelelő adateleménél
az engedélykiállítási szám mellett fel kell tüntetnie a „letétben” szót. Az
elektronikus engedélyek esetében a tagállamok eltekinthetnek e kötele
zettség alkalmazásától, vagy az említett célra különleges kódot
alkalmazhatnak.

13. cikk
Az engedélyben szereplő adatok sértetlensége és ellenőrzése,
kölcsönös segítségnyújtás
(1)
Az engedélyen, illetve a kivonaton szereplő bejegyzések az enge
dély vagy a kivonat kiállítása után nem módosíthatók.
(2)
Ha az illetékes vámhatóság kételkedik az engedélyen vagy a
kivonaton szereplő bejegyzések helytállóságában, az engedélyt vagy a
kivonatot visszaküldi az engedélyt kiállító hatósághoz. Ha az engedélyt
kiállító hatóság kételkedik az engedélyen vagy a kivonaton szereplő
bejegyzések helytállóságában, az engedélyt vagy a kivonatot visszaküldi
az illetékes vámhatósághoz.
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Az első albekezdés nem alkalmazandó olyan kisebb vagy nyilvánvaló
hibák esetében, amelyeket az engedélyt kiállító hatóság vagy az illetékes
vámhatóság a jogszabályok helyes alkalmazásával orvosolni tud.
(3)
Ha az engedélyt kiállító hatóság megítélése szerint javításra van
szükség, visszavonja az engedélyt vagy a kivonatot, és haladéktalanul
kiállítja a megfelelő módon javított engedélyt vagy kivonatot.
(4)
Elektronikus engedélyek vagy kivonatok esetében az engedélyt
kiállító hatóság érvényesíti a javított változatot, amely az eredeti változat
helyébe lép. A papíralapú engedélyekre vagy kivonatokra az engedélyt
kiállító hatóság rávezeti az „engedély javítva …-án/-én” vagy a „kivonat
javítva …-án/-én” bejegyzést. Minden példányon meg kell ismételni az
összes korábbi bejegyzést.
(5)
Ha az engedélyt kiállító hatóság megítélése szerint nincs szükség
javításra, ezt megerősíti az informatikai alkalmazásokban. Papíralapú
engedélyek és kivonatok esetében az engedélyt kiállító hatóság az „elle
nőrizve …….-án/-én” láttamozásnak, valamint a hatóság bélyegzőjének,
a megfelelő aláírásoknak és a dátumnak a feltüntetésével vagy valami
lyen hasonló módszerrel megerősíti az engedélyen vagy a kivonaton az
adatok helytállóságát.
(6)
A jogosult vagy a kedvezményezett az engedélyt kiállító hatóság
kérésére köteles visszaküldeni az engedélyt vagy a kivonatot.
Amennyiben kockázatkezelési szempontok alapján szükségessé válik a
papíralapú engedély vagy kivonat, illetve az azon szereplő bejegyzések
vagy láttamozások hitelességének ellenőrzése, vagy kételyek merülnek
fel a hitelességet illetően, az érintett hatóság visszaküldi az engedélyt
vagy a kivonatot, illetve annak egy fénymásolatát az ellenőrzésért
felelős illetékes hatóságokhoz.
Az ellenőrzésre vonatkozó kérelmet és az eredményt tartalmazó választ
elektronikus úton, az 515/97/EK tanácsi rendeletnek (1) megfelelően, a
mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedé
lyekről szóló értesítésben foglalt formanyomtatvány felhasználásával
kell továbbítani. A hatóságok további egyszerűsítésekről is megállapod
hatnak, például a vámhivataloknak a Bizottság hivatalos honlapján
közzétett jegyzékére (COL) (2) támaszkodva folytatandó közvetlen
konzultációk lehetővé tételéről.
Amennyiben a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság székhelye
ugyanabban a tagállamban van, a megkeresett hatóság gondoskodik
róla, hogy a megkereső hatóság 20 naptári napon belül választ kapjon.
Ha a két hatóság székhelye nem ugyanabban a tagállamban található, a
választ 60 naptári napon belül kell megküldeni.
(7)
Az engedély vagy a kivonat visszaküldése esetén az illetékes
hatóság kérésre átvételi elismervényt ad ki az érintett félnek, vagy
feljegyzi az érintett fél által benyújtott fénymásolatra az átvétel elisme
résének dátumát, és bélyegzővel látja el azt.
(1) A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási
hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgaz
dasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok
és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=hu&Screen=0
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14. cikk
A kötelezettség teljesítése és annak igazolása
(1)
Az engedélyhez kapcsolódó biztosíték akkor szabadítható fel, ha
a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkében és az e
cikkben említett kötelezettségek teljesítése megtörtént.
(2)
A termékek szabad forgalomba bocsátására vagy kivitelére vonat
kozó jogosultság azon a napon tekintendő felhasználtnak, a kapcsolódó
kötelezettség pedig teljesítettnek, amelyen a releváns vám-árunyilatko
zatot – az engedély érvényességi időtartamán belül – elfogadják, feltéve,
hogy:
a) a szabad forgalomba bocsátás esetében a termékeket ténylegesen
szabad forgalomba bocsátották;
b) a kivitel esetében a termékek a vám-árunyilatkozat elfogadásának
napjától számított 150 naptári napon belül elhagyták az Unió vámte
rületét.
(3)
A termékek szabad forgalomba bocsátására vonatkozó kötele
zettség teljesítésének bizonyítékául az engedélynek vagy a kivonatnak
a jogosult vagy a kedvezményezett birtokában lévő, a vámhatóság által
megfelelően láttamozott példánya vagy annak elektronikus megfelelője
szolgál.
(4)
A kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítésének bizonyítékául a
következők valamelyike szolgál:
a) az engedélynek vagy a kivonatnak a jogosult vagy a kedvezménye
zett birtokában lévő, a vámhatóság által megfelelően láttamozott
példánya vagy annak elektronikus megfelelője; valamint
b) a kiviteli vámhivatal által az áru kilépésére vonatkozóan az exportőr
vagy a nyilatkozattevő számára kiadott, az (EU) 2015/2447 végre
hajtási rendelet 334. cikkében említett igazolás.
(5)
A (4) bekezdés b) pontjában említett bizonyíték benyújtása és
ellenőrzése a következőképpen történik:
a) a (4) bekezdés b) pontjában említett exportőr vagy nyilatkozattevő
továbbítja a kilépési igazolást a jogosultnak, a jogosult pedig elekt
ronikus formában benyújtja a bizonyítékot az engedélyt kiállító ható
ságnak. Ha a kilépési igazolás a kilépési vámhivatal által végrehajtott
javítások miatt érvényét veszti, a kiviteli vámhivatal tájékoztatja erről
az exportőrt vagy annak vámjogi képviselőjét, majd az exportőr vagy
annak vámjogi képviselője tájékoztatja a jogosultat, aki ennek
megfelelően tájékoztatja az engedélyt kiállító hatóságot;
b) az a) pontban ismertetett eljárás keretében meg kell adni az enge
délyt kiállító hatóság számára az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson
alapuló rendelet 1. cikkének 22. pontja szerinti érintett fő hivatkozási
számot (MRN),
— ha egynél több tagállam érintett a kiviteli eljárásban, vagy
— ha a kiviteli vámhivatal az engedélyt kiállító hatóság tagállamától
eltérő tagállamban van, vagy
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— ha az MRN az azon tagállamban lezáruló kiviteli eljárás kere
tében kerül felhasználásra, ahol a kiviteli árunyilatkozatot
benyújtották;
c) az engedélyt kiállító hatóság kockázatkezelési szempontok alapján
ellenőrzi a kapott információkat, beleértve az Unió vámterületéről
való kilépés dátumának helyességét is. Ha az MRN és az MRNadatbank (1) nem teszi lehetővé megfelelő ellenőrzések elvégzését,
a vámhatóság az engedélyt kiállító hatóság kérésére és az érintett
MRN alapján vagy megerősíti, vagy helyesbíti a kilépés dátumát.
Ha a kiviteli vámhivatal székhelye nem ugyanabban a tagállamban van,
mint az engedélyt kiállító hatóságé, a 13. cikk (6) bekezdésének
második albekezdésében meghatározott eljárásokat kell értelemszerűen
alkalmazni.
A hatóságok megállapodhatnak abban, hogy az első albekezdésben
meghatározott eljárások lefolytatására közvetlenül az érintett hatóságok
között kerül sor. Az engedélyt kiállító hatóságok az a) pont alkalmazá
sában egyszerűsített eljárásokat is előírhatnak.
(6)
A termékek szabad forgalomba bocsátásának megtörténtére
vonatkozó bizonyítéknak az engedély érvényességi időtartamának lejár
tától számított 60 naptári napon belül be kell érkeznie az engedélyt
kiállító hatósághoz.
A kivitelre és az Unió vámterületéről való kilépésre vonatkozó bizonyí
téknak az engedély lejártától számított 180 naptári napon belül be kell
érkeznie az engedélyt kiállító hatósághoz.
Ha az első és a második albekezdésben előírt időtartamok betartása
technikai problémák miatt nem lehetséges, az engedélyt kiállító hatóság
a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikke (4) bekezdé
sének figyelembevételével, a jogosult kérésére és bizonyítékai alapján –
szükség esetén utólag is – legfeljebb 730 naptári napra meghosszabbít
hatja a szóban forgó időtartamot.
(7)
Az engedélyt kiállító hatóságok eltekinthetnek a (2), a (3) és a (4)
bekezdésben említett bizonyítékok bemutatásától, ha már birtokában
vannak a szükséges információknak.

15. cikk
Helyettesítő engedélyek vagy kivonatok és az engedélyek vagy
kivonatok másolatai
(1)
Ha az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének a) pontjában vagy (2) bekezdésének a) pont
jában említett termékek vonatkozásában kiállított papíralapú engedély
vagy kivonat részben vagy teljesen megsemmisül, illetve elvész, a jogo
sult vagy a kedvezményezett kérheti az engedélyt kiállító hatóságtól
helyettesítő engedély vagy kivonat kiállítását. A helyettesítő engedély
vagy kivonat az eredeti engedély vagy kivonat helyébe lép, többek
között az összes érintett jog és kötelezettség tekintetében.
(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=hu
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A helyettesítő engedélyek e bekezdés alapján történő kiállításához bizto
sítékot kell letétbe helyezni az 5. cikknek megfelelően.
Ha az elveszett vagy részben megsemmisült eredeti engedélyt megtalál
ják, a jogosult visszaküldi az eredeti engedélyt az engedélyt kiállító
hatóságnak, amely haladéktalanul felszabadítja az eredeti engedély
tekintetében fennmaradó biztosítékot.
(2)
Helyettesítő engedély vagy kivonat csak egy alkalommal és csak
az eredeti engedély vagy kivonat érvényességi időtartamára, a szóban
forgó engedély vagy kivonat keretében rendelkezésre álló mennyiség
fennmaradó egyenlegének erejéig állítható ki.
Nem állítható ki helyettesítő engedély vagy kivonat abban az esetben,
ha a szóban forgó termékre vonatkozó engedélyek vagy kivonatok kiál
lítása felfüggesztésre került, illetve ha behozatali vagy kiviteli vámkon
tingenst érint.
(3)
A helyettesítő engedélyhez kapcsolódó biztosítékot és – ameny
nyiben az eredeti engedélyt nem találják meg – az eredeti engedélyhez
kapcsolódó biztosítékot a 14. cikknek megfelelően kell felszabadítani.
(4)
Ha a kérelem az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában vagy (2) bekezdésének
a) pontjában említettektől eltérő termékekre vonatkozóan kiállított,
részben vagy teljesen megsemmisült engedélyt vagy kivonatot érint, a
következő feltételeket kell alkalmazni:
a) a jogosultnak vagy a kedvezményezettnek az engedélyt kiállító
hatóság számára kielégítő módon bizonyítania kell a teljes vagy
részleges megsemmisülést;
b) a helyettesítő engedély vagy kivonat nem állítható ki, ha a jogosult
vagy a kedvezményezett nem igazolta, hogy ésszerű óvintézkedé
seket tett az engedély vagy kivonat megsemmisülésének megelőzé
sére, illetve ha a jogosult által szolgáltatott bizonyíték nem kielégítő;
c) a helyettesítő engedély vagy kivonat kapcsán letétbe helyezendő
biztosíték mértéke az eredeti engedélyhez kapcsolódó biztosíték 150
%-a, de 100 kilogrammonként, hektoliterenként, illetve állatonként
legalább 3 EUR, figyelembe véve a megsemmisülés időpontjában
rendelkezésre álló, fennmaradó mennyiséget és – adott esetben – a
pozitív megengedett eltérést is. Az eredeti engedélyhez kapcsolódó
biztosíték rendelkezésre álló egyenlege felhasználható a helyettesítő
engedélyhez kapcsolódó biztosíték letétbe helyezésekor. Az eredeti
engedélyhez kapcsolódó biztosítéknak a helyettesítő engedély
kapcsán letétbe helyezendő biztosítékhoz képest többletként jelent
kező részét a fennmaradó, rendelkezésre álló mennyiség figyelembe
vételével haladéktalanul fel kell szabadítani.
(5)
Helyettesítő engedélyek vagy kivonatok kiállításakor az engedélyt
kiállító hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot a következőkről:
a) a helyettesítő engedélyek vagy kivonatok kiállítási száma és a helyet
tesített engedélyek vagy kivonatok kiállítási száma;
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b) az érintett termékek és a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjuk (a
továbbiakban: KN-kód), valamint mennyiségük.
A Bizottság mindezekről tájékoztatja a tagállamokat.
(6)
Abban az esetben, ha a papíralapú engedély vagy kivonat elve
szett vagy megsemmisült, és az elveszett vagy megsemmisült okmány
már teljes mértékben vagy részben felhasználásra került, kizárólag abból
a célból, hogy felszabadítsák az eredeti engedélyen már rögzített szabad
forgalomba bocsátás vagy kivitel tekintetében még fennálló biztosítékot,
a következő feltételeket kell alkalmazni:
a) a jogosult vagy a kedvezményezett kérheti az engedélyt kiállító
hatóságtól engedély- vagy kivonatmásolat kiállítását; e másolatokat
ugyanolyan módon kell kiállítani és láttamozni, mint az eredeti
okmányt. Engedély- vagy kivonatmásolat csak egy alkalommal állít
ható ki;
b) az engedélyt kiállító hatóság kiadhat a jogosultnak vagy a kedvez
ményezettnek engedély- vagy kivonatmásolatot, amelynek minden
példányán egyértelműen fel kell tüntetni a „másolat” megjegyzést;
c) az engedély- vagy kivonatmásolatot be kell mutatni a szabad forga
lomba bocsátásra vagy a kivitelre vonatkozó árunyilatkozat tekinte
tében illetékes vámhatóságnak, amennyiben az árunyilatkozat elfoga
dására az elveszett engedély vagy kivonat alapján került sor. Az
említett vámhatóság rávezeti a másolatra az eredeti engedély vagy
kivonat alapján végrehajtott szabad forgalomba bocsátásra vagy kivi
telre vonatkozó megfelelő bejegyzéseket és láttamozásokat.

16. cikk
Vis maior
(1)
Az engedélyt vagy a kivonatot kiállító tagállam illetékes hatósága
a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) 50. cikkének figye
lembevételével bizonyos eseteket vis maiorként ismerhet el, és dönthet
úgy, hogy:
a) megszünteti az engedélyben megjelölt termékeknek és mennyiségnek
az engedély érvényességi időtartamán belüli szabad forgalomba
bocsátására vagy kivitelére vonatkozó, az e rendelet 14. cikkének
(1) bekezdésében említett kötelezettséget, és felszabadítja a biztosí
tékot, vagy – figyelembe véve az eset körülményeit – az engedély
eredeti érvényességi időtartamának lejártától számítva legfeljebb 180
nappal meghosszabbítja az engedély érvényességi időtartamát; vagy
b) a szabad forgalomba bocsátásra vagy a kivitelre vonatkozó bizo
nyíték benyújtása tekintetében e rendelet 14. cikkének (6) bekezdé
sében meghatározott időtartamot a szóban forgó rendelkezésben
megállapított határokon belül, a biztosíték részleges visszatartása
nélkül meghosszabbítja.
(1) A Bizottság 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU végrehajtási rendelete az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynök
ségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési
szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.)

02016R1239 — HU — 29.10.2017 — 001.001 — 13
▼B
Az a) pontban foglaltak alapján meghozott döntés csak arra a termék
mennyiségre vonatkozhat, amelyet vis maior bekövetkezte miatt nem
lehetett szabad forgalomba bocsátani vagy kivinni.

(2)
Az illetékes hatóságok a 908/2014/EU végrehajtási rendelet
50. cikkének (4) bekezdése szerinti értesítésükben tájékoztatják a Bizott
ságot az érintett termékekről, megadva azok KN-kódját és a szóban
forgó mennyiségeket, továbbá jelzik, hogy a döntés szabad forgalomba
bocsátásra vonatkozik-e vagy kivitelre, és az engedély megszüntetésére
irányul-e, avagy az engedély érvényességi időtartamának vagy a szabad
forgalomba bocsátásra, illetve a kivitelre vonatkozó bizonyíték benyúj
tására biztosított időtartamnak a meghosszabbítására; az időtartam
meghosszabbítására vonatkozó döntés esetében meg kell adni az új
időtartamot. A Bizottság az erre a célra kijelölt, az engedélyt kiállító
hatóságok és a vámhatóságok számára hozzáférhető honlapján minderről
tájékoztatja a többi illetékes hatóságot.

(3)
Ha a jogosult vagy a kedvezményezett úgy nyilatkozik, hogy
addig is, amíg a vis maiorra vonatkozó döntés megszületik, használni
kívánja az engedélyt azon mennyiség tekintetében, amelyre nem kérel
mezte a vis maior elismerését, az engedélyt kiállító hatóság a szóban
forgó egyenleg vonatkozásában kivonatot állít ki, amelyen feltünteti a
mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedé
lyekről szóló értesítésben meghatározott információkat.

Ez a kivonat nem ruházható át.

17. cikk
A kenderre vonatkozó tájékoztatás és értesítések
(1)
Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének
(4) bekezdésében említett műveleteket érintő ellenőrzések lehetővé tétele
érdekében azokban az esetekben, amikor a műveletek végrehajtására
nem abban a tagállamban kerül sor, amelyben az importőr engedélyt
kapott a nem vetésre szánt kendermag behozatalára, az engedélyt
megadó hatóság megküldi a másik tagállam illetékes hatóságának az
utóbbi területén végrehajtott műveletekre vonatkozó, az engedéllyel
rendelkező importőrök által benyújtott dokumentumok másolatait.

Ha az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (4)
bekezdésének negyedik albekezdésében említett ellenőrzések során
szabálytalanságokra derül fény, az érintett tagállam illetékes hatósága
tájékoztatja erről azon tagállamnak az engedély megadása terén illetékes
hatóságát, amelyben az érintett importőr engedélyt kapott.

(2)
A tagállamok értesítik a Bizottságot az (EU) 2016/1237 felhatal
mazáson alapuló rendelet 9. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint
a szóban forgó cikk (4) bekezdése első, második és harmadik albekez
désének alkalmazása céljából elfogadott rendelkezésekről.

Az illetékes hatóságok minden évben legkésőbb január 31-én értesítik a
Bizottságot az előző gazdasági év során feltárt szabálytalanságok követ
keztében kirótt szankciókról és meghozott intézkedésekről.
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Az illetékes hatóságok megküldik a Bizottságnak az (EU) 2016/1237
felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (4) bekezdésének negyedik
albekezdésében említett ellenőrzésekért felelős hatóságok nevét és
címét. A Bizottság e neveket és címeket továbbítja a többi tagállam
illetékes hatóságainak.

18. cikk
A fokhagymára vonatkozó értesítések
A tagállamok minden héten szerdáig értesítik a Bizottságot az előző
héten beérkezett, „B” engedély iránti kérelmek tárgyát képező össz
mennyiségekről.

A vonatkozó mennyiségeket a behozatali engedély iránti kérelem napja,
a származás és a KN-kódok szerinti bontásban kell megadni. A II.
melléklet E. és F. szakaszában szereplő, fokhagymától eltérő termékek
esetében a terméknek a behozatali engedély iránti kérelem 14. szaka
szában feltüntetett nevét is közölni kell.

19. cikk
A mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra vonatkozó behozatali
engedélyekkel kapcsolatos értesítések
(1)
A tagállamok minden csütörtökön vagy – amennyiben a csütörtök
munkaszüneti nap – az azt követő első munkanapon értesítik a Bizott
ságot a II. melléklet I. részének H. szakaszában említett termékek azon
mennyiségeiről – KN-kód és származási ország szerinti bontásban –,
amelyekre az előző héten behozatali engedélyeket állítottak ki.

(2)
Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy azok a
mennyiségek, amelyekre az adott tagállamban behozatali engedélyt
igényeltek, piaci zavarokat okozhatnak, az érintett termékfajták mennyi
ségeinek megadásával haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A
Bizottság megvizsgálja a helyzetet, és tájékoztatja arról a tagállamokat.

▼M1
19a. cikk
A rizsre vonatkozó értesítések
A tagállamok naponta nap értesítik a Bizottságot a következőkről:

a) a behozatali vámkontingensek igazgatásának szánt behozatali enge
délyektől eltérő behozatali engedélyek tekintetében a kiadott enge
délyek tárgyát képező összmennyiségek, származás és termékkód
szerinti bontásban;

b) a kiviteli engedélyek tekintetében a kiadott engedélyek tárgyát
képező összmennyiségek termékkód szerinti bontásban.
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20. cikk
Információcsere és a Bizottságnak küldendő értesítések
(1)
Ha ennek a rendeletnek a megfelelő alkalmazásához szükséges,
az illetékes hatóságok információt cserélnek az engedélyekről és a kivo
natokról, valamint az azokkal kapcsolatos szabálytalanságokról és
jogsértésekről.

(2)
Az illetékes hatóságok tájékoztatják a Bizottságot, amint e rende
lettel kapcsolatban bármilyen szabálytalanság vagy jogsértés a tudomá
sukra jut.

(3)
A tagállamok a kérelmek fogadásáért, valamint az engedélyek és
a kivonatok kiállításáért felelős hatóságoknak a 2. cikk (2) bekezdé
sében említett internetcíméhez tartozó egységes forrásazonosítón
(URL) keresztül juttatják el a vonatkozó információkat a Bizottsághoz,
továbbá naprakészen tartják és szükség esetén újból megküldik ezeket
az információkat. A Bizottság az érintett URL-eket közzéteszi nyilvános
holnapján.

(4)
A tagállamok elküldik a Bizottságnak hivatalos bélyegzőik és –
adott esetben – a hatóságok által használt szárazbélyegzők lenyomatait.
A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot ezekről egy
kizárólag tagállami hatóságok számára hozzáférhető biztonságos
honlapon.

(5)
Az e rendeletben említett, a Bizottságnak eljuttatandó értesíté
seket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (1) megfelelően kell megkül
deni.

21. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
Az illetékes hatóságok a meglévő készletek kimerüléséig továbbra
is használhatják a 376/2008/EK rendelet 17. cikkében előírt, a szóban
forgó rendelet I. mellékletében foglalt nyomtatványminták papíralapú
változatát a kérelmezés és az engedélykiállítás céljaira. Az e rendelet
3. cikkének (1) bekezdése alapján valamely más tagállamban, az e
rendelet I. mellékletében foglalt mintának megfelelően kiállított
kérelmek és engedélyek minden esetben és az eljárás bármely szaka
szában elfogadhatók.
(1) A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszer
vezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek
promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szige
tekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizott
sághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbí
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1.,
3. o.).

02016R1239 — HU — 29.10.2017 — 001.001 — 16
▼B
(2)
Az Unió vámterületéről való kilépésre vonatkozóan a 14. cikk (4)
bekezdésének b) pontjában és (5) bekezdésében előírt bizonyítékot
minden esetben el kell fogadni, amennyiben a bizonyítékot a
2454/93/EGK rendelet (1) 912a–912 g. cikkében említett T5 ellenőrző
példány használatával kellett volna rendelkezésre bocsátani.
22. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2016. november 6-tól kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
valamennyi tagállamban.

(1) A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).
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I. MELLÉKLET
A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MINTA
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
1. Az engedélyek formanyomtatványai az 1. példányt, a 2. példányt és a kérel
met, továbbá az engedély esetleges további példányait ebben a sorrendben
tartalmazó dokumentumegyüttesek.
Mindazonáltal a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az első albekez
désben előírt dokumentumegyüttesek használata helyett a kérelmezőknek
csupán egy kérelmet kell kitölteniük.
2. Ha valamely uniós intézkedés következtében előfordulhat, hogy az a mennyi
ség, amelyre az engedélyt kiállítják, kisebb az engedély iránti kérelemben
eredetileg megjelölt mennyiségnél, a kérelmezett mennyiséget és az ahhoz
kapcsolódó biztosíték összegét csak a kérelem formanyomtatványán kell
feltüntetni.
3. Az engedélykivonatok formanyomtatványai az 1. példányt és a 2. példányt
ebben a sorrendben tartalmazó dokumentumegyüttesek.
4. A 2. szakaszban a megfelelő országkód alkalmazásával fel kell tüntetni az
okmányt kiállító tagállamot. Az engedélyt kiállító hatóság azonosító számot
rendelhet az okmányhoz.

Tagállam

Országkód

Belgium

BE

Bulgária

BG

Cseh Köztársaság

CZ

Dánia

DK

Németország

DE

Észtország

EE

Írország

IE

Görögország

EL

Spanyolország

ES

Franciaország

FR

Horvátország

HR

Olaszország

IT

Ciprus

CY

Lettország

LV

Litvánia

LT

Luxemburg

LU

Magyarország

HU
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Tagállam

Országkód

Málta

MT

Hollandia

NL

Ausztria

AT

Lengyelország

PL

Portugália

PT

Románia

RO

Szlovénia

SI

Szlovákia

SK

Finnország

FI

Svédország

SE

Egyesült Királyság

UK

5. Kiállításukkor az engedélyeket és a kivonatokat az engedélyt kiállító hatóság
kiállítási számmal láthatja el, amelyet a 23. szakaszban (kiviteli engedély)
vagy a 25. szakaszban (behozatali engedély) kell feltüntetni.
6. A kérelmeket, az engedélyeket és a kivonatokat írógéppel vagy számítógépes
úton kell kitölteni.
7. Az engedélyt kiállító hatóság engedélyezheti a kérelmek kézírással, tintával
és nyomtatott nagybetűkkel történő kitöltését.
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II. MELLÉKLET
I. RÉSZ
A BEHOZATALRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG
Az

(EU)

2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke
bekezdésének a) pontjában említett termékek jegyzéke

(1)

A. Rizs (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja és I.
mellékletének II. része)
KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

1006 20

Előmunkált (barna) rizs, bele
értve a vámkontingensek kereté
ben, az (EU) 2016/1237 felha
talmazáson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pont
jában foglaltak szerint importált
termékeket is

30 EUR/t

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

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs
polírozva vagy fényezve is, bele
értve a vámkontingensek kereté
ben, az (EU) 2016/1237 felhatal
mazáson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pont
jában foglaltak szerint importált
termékeket is

30 EUR/t

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

1006 40 00

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

1 EUR/t

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

B. Cukor (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja és I.
mellékletének III. része)
KN-kód

1701

Árumegnevezés

A vámkontingensektől eltérő
preferenciális feltételekkel impor
tált valamennyi termék (1), (2)

A biztosíték
összege

20 EUR/t

Érvényességi időtartam

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

(1) A behozatali engedélyhez kapcsolódó kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.
(2) Kivéve a Moldovából származó, 1701 99 10 KN-kódú cukor kedvezményes behozatalát, ahogy az az
egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai
Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes
alkalmazásáról szóló, 2014. június 16-i 2014/492/EU tanácsi határozatban (HL L 260., 2014.8.30., 1. o.)
szerepel, valamint a Grúziából származó, 1701 KN-kódú cukor kedvezményes behozatalát, ahogy az az
egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti
társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló,
2014. június 16-i 2014/494/EU tanácsi határozatban (HL L 261., 2014.8.30., 1. o.) szerepel.

02016R1239 — HU — 29.10.2017 — 001.001 — 28
▼B
C. Vetőmagok (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja
és I. mellékletének V. része)

KN-kód

ex 1207 99 20

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Vetésre szánt kendermagfajták

(1)

Érvényességi időtartam

eltérő tagállami rendelkezés
hiányában az engedély kiállítási
napjának (7. cikk, (2) bekezdés)
hónapját követő hatodik hónap
végéig

(1) Nem kell biztosítékot nyújtani.

D. Len és kender (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének h)
pontja és I. mellékletének VIII. része)

KN-kód

5302 10 00

Árumegnevezés

Valódi kender nyersen vagy
áztatva

A biztosíték
összege

(1)

Érvényességi időtartam

eltérő tagállami rendelkezés
hiányában az engedély kiállítási
napjának (7. cikk, (2) bekezdés)
hónapját követő hatodik hónap
végéig

(1) Nem kell biztosítékot nyújtani.

E. Gyümölcs- és zöldségfélék (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekez
désének i) pontja és I. mellékletének IX. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve,
beleértve a vámkontingensek
keretében, az (EU) 2016/1237
felhatalmazáson alapuló rendelet
2. cikke (1) bekezdésének c)
pontjában foglaltak szerint im
portált termékeket is (1)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

ex 0703 90 00

Más hagymaféle, frissen vagy
hűtve, beleértve a vámkontin
gensek keretében, az (EU)
2016/1237 felhatalmazáson ala
puló rendelet 2. cikke (1) bekez
désének c) pontjában foglaltak
szerint importált termékeket
is (1)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

(1) A behozatali engedélyhez kapcsolódó kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.
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F. Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek (az 1308/2013/EU rendelet 1.
cikke (2) bekezdésének j) pontja és I. mellékletének X. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

ex 0710 80 95

Fokhagyma (1) és Allium ampe
loprasum (nyersen, vagy gőzö
léssel vagy vízben forrázással
főzve is), fagyasztva, beleértve
a vámkontingensek keretében,
az (EU) 2016/1237 felhatalma
záson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pon
tjában foglaltak szerint impor
tált termékeket is (2)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

ex 0710 90 00

Zöldségkeverékek fokhagymá
val (1) és/vagy Allium ampelop
rasummal (nyersen, vagy gőzö
léssel vagy vízben forrázással
főzve is), fagyasztva, beleértve
a vámkontingensek keretében,
az (EU) 2016/1237 felhatalma
záson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pon
tjában foglaltak szerint impor
tált termékeket is (2)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

ex 0711 90 80

Fokhagyma (1) és Allium ampe
loprasum ideiglenesen tartó
sítva (pl. kén-dioxid-gázzal,
sós lében, kénes vízben vagy
más
tartósítóoldatban),
de
közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban, beleértve
a vámkontingensek keretében,
az (EU) 2016/1237 felhatalma
záson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pon
tjában foglaltak szerint impor
tált termékeket is (2)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

ex 0711 90 90

Zöldségkeverékek fokhagymá
val (1) és/vagy Allium ampelop
rasummal, ideiglenesen tartó
sítva (pl. kén-dioxid-gázzal,
sós lében, kénes vízben vagy
más
tartósítóoldatban),
de
közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban, beleértve
a vámkontingensek keretében,
az (EU) 2016/1237 felhatalma
záson alapuló rendelet 2.
cikke (1) bekezdésének c) pon
tjában foglaltak szerint impor
tált termékeket is (2)

50 EUR/t

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap
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KN-kód

ex 0712 90 90

Árumegnevezés

Szárított fokhagyma (1) és
Allium ampeloprasum és szárí
tott zöldségkeverékek fokhagy
mával (1) és/vagy Allium ampe
loprasummal, egészben, ap
rítva, szeletelve, törve vagy
porítva, de tovább nem elké
szítve, beleértve a vámkontin
gensek keretében, az (EU)
2016/1237 felhatalmazáson ala
puló rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének c) pontjában fog
laltak szerint importált termé
keket is (2)

A biztosíték
összege

50 EUR/t

Érvényességi időtartam

a kiállítási naptól (7. cikk, (2)
bekezdés) számított 3 hónap

(1) Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a „fokhagyma” szó csak egy része az árumegnevezés
nek. Ezek a kifejezések – többek között – a következők lehetnek: „egyfejű fokhagyma”, „nyári hagyma”,
„gerezd nélküli fokhagyma”, vagy „nagyfejű fokhagyma”.
(2) A behozatali engedélyhez kapcsolódó kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.

G. Egyéb termékek (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének x)
pontja és I. melléklete XXIV. részének 1. szakasza)

KN-kód

1207 99 91

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Nem vetésre szánt kendermag

(1)

Érvényességi időtartam

eltérő tagállami rendelkezés
hiányában a kiállítás napjának
(7. cikk, (2) bekezdés) hónapját
követő hatodik hónap végéig

(1) Nem kell biztosítékot nyújtani.

H. Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének u) pontja és I. mellékletének XXI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

ex 2207 10 00

1 EUR
az engedély kiállítási napjának
Nem denaturált etil-alkohol
legalább 80 térfogatszázalék hektoliteren (7. cikk, (2) bekezdés) hónapját
ként
követő negyedik hónap végéig
alkoholtartalommal, amelyet a
Szerződés I. mellékletében sze
replő mezőgazdasági termé
kekből állítottak elő

ex 2207 20 00

1 EUR
az engedély kiállítási napjának
Etil-alkohol és más szesz dena
turálva, bármilyen alkoholtarta hektoliteren (7. cikk, (2) bekezdés) hónapját
ként
követő negyedik hónap végéig
lommal, amelyet a Szerződés I.
mellékletében szereplő mező
gazdasági termékekből állí
tottak elő

ex 2208 90 91

1 EUR
az engedély kiállítási napjának
Nem denaturált etil-alkohol
kevesebb mint 80 térfogatszá hektoliteren (7. cikk, (2) bekezdés) hónapját
ként
követő negyedik hónap végéig
zalék alkoholtartalommal, am
elyet a Szerződés I. mellékle
tében szereplő mezőgazdasági
termékekből állítottak elő
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ex 2208 90 99

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

1 EUR
az engedély kiállítási napjának
Nem denaturált etil-alkohol
kevesebb mint 80 térfogatszá hektoliteren (7. cikk, (2) bekezdés) hónapját
ként
követő negyedik hónap végéig
zalék alkoholtartalommal, am
elyet a Szerződés I. mellékle
tében szereplő mezőgazdasági
termékekből állítottak elő

II. RÉSZ
KIVITELRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG
Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (2) bekezdé
sének a) pontjában említett termékek jegyzéke
A. Rizs (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja és I.
mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

1006 20

Előmunkált (barna) rizs

3 EUR/t

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

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs
polírozva vagy fényezve is

3 EUR/t

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

B. Cukor (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja és I.
mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték
összege

Érvényességi időtartam

1701

Nád- vagy répacukor és vegy 11 EUR/100
kg
tiszta szacharóz szilárd állapot
ban (1)

1702 60 95

Más cukor szilárd állapotban és
cukorszirup hozzáadott ízesítővagy színezőanyagok nélkül, a
tejcukor, a szőlőcukor, a malt
odextrin és az izoglükóz kivé
telével (1)

4,2 EUR/
100 kg

a kiállítás napjának (7. cikk, (2)
bekezdés) hónapját követő har
madik hónap végéig (2)

Ízesített vagy színezett cukor
szirup, az izoglükóz-, tejcukor-,
szőlőcukor- és maltodextrin
szirup kivételével (1)

4,2 EUR/
100 kg

a kiállítás napjának (7. cikk, (2)
bekezdés) hónapját követő har
madik hónap végéig (2)

1702 90 95

2106 90 59

a kiállítás napjának (7. cikk, (2)
bekezdés) hónapját követő har
madik hónap végéig (2)

(1) A kiviteli engedélyhez kapcsolódó kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.
(2) 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetében az érintett fél ugyanazon kivitel tekintetében legfeljebb egy
ilyen engedélyt használhat.

