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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA
EURO-MEDITERRÁN IDEIGLENES TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága
képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről

Egyrészről
az EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
a továbbiakban „a Közösség”,
és másrészről
CISZJORDÁNIA ÉS A GÁZAI-ÖVEZET PALESZTIN HATÓSÁGA KÉPVISELETÉBEN A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI
SZERVEZET (PFSZ), a továbbiakban „a Palesztin Hatóság”,
FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet palesztin lakossága között fennálló kapcsolatok és közös
értékeik fontosságát,
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és a PFSZ erősíteni kívánja a fenti kapcsolatokat, továbbá hogy a partnerség és a viszonosság
alapján tartós kapcsolatokat kíván létesíteni,
FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek nagy fontosságot tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az
emberi jogok, a demokratikus elvek, valamint a politikai és gazdasági szabadságjogok betartásának, amelyek kapcsolataik alapját
képezik,
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy erősítsék az Európai Közösség és a Közel-Kelet közötti kapcsolatok, valamint – teljesítendő célként,
amint azt a feltételek lehetővé teszik – a közel-keleti országok regionális gazdasági integrációjának a keretét,
FIGYELEMBE VÉVE a felek közötti gazdasági és társadalmi fejlettségbeli különbséget, valamint a Ciszjordániában és a
Gázai-övezetben a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatására irányuló eddigi erőfeszítések elmélyítésének szükségességét,
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy gazdasági, kulturális, tudományos és oktatási ügyekben rendszeres párbeszéden alapuló
együttműködést alakítsanak ki egymás kölcsönös ismeretének és megértésének javítása érdekében,
FIGYELEMBE VÉVE a felek szabadkereskedelem iránti elkötelezettségét, és különösen azt az elkötelezettségüket, hogy
megfeleljenek az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény rendelkezéseinek,
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a felek között létrejött autonóm kereskedelmi megállapodásokat szerződéses és viszonossági alapon
építsék,
MEGGYŐZŐDVE annak szükségességéről, hogy gazdasági kapcsolataikhoz új légkör megteremtését kell elősegíteni a befektetési
környezet javítása érdekében,
FIGYELEMBE VÉVE a felek által aláírt nemzetközi megállapodások alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket,
MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a Palesztin Hatóság teljes részvétele a barcelonai konferencián kezdeményezett Euro-Mediterrán
Partnerségben fontos lépést jelent a felek közötti kapcsolatok normalizálásában, amelynek ebben a szakaszban ideiglenes
megállapodásban kell megnyilvánulnia,
ANNAK TUDATÁBAN, hogy az 1996. január 20-i palesztin választások megtartása nagy politikai jelentőséggel bír az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsa 242. és 338. határozata alapján a tartós rendezéshez vezető folyamat szempontjából,
FELISMERVE, hogy ezt a megállapodást egy euro-mediterrán társulási megállapodásnak kell felváltatnia, amint azt a feltételek
megengedik,
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– a Ciszjordánia és a Gázai-övezet társadalmi és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás biztosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
(1) A Közösség és a Palesztin Hatóság között ideiglenes kereskedelmi és együttműködési belső társulás jön létre.
(2) E megállapodás céljai:

– regionális együttműködés támogatása a békés egymás mellett
élés, valamint a gazdasági és politikai stabilitás megszilárdítása
céljából,
– az együttműködés támogatása a közös érdeklődésre számot
tartó egyéb területeken.

– megfelelő keret megteremtése az átfogó párbeszédhez, amely
lehetővé teszi a felek közötti szoros kapcsolatok fejlődését,
– a kereskedelem fokozatos liberalizációjához szükséges feltételek megteremtése,
– párbeszéddel és együttműködéssel kiegyensúlyozott gazdasági
és társadalmi kapcsolatok kialakításának elősegítése a felek
között,

2. cikk
A felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás
rendelkezései a demokratikus elvek és alapvető emberi jogok
tiszteletben tartásán alapulnak az emberi jogok egyetemes
nyilatkozatában kifejtettek szerint, amely a felek belpolitikáját és
nemzetközi politikáját vezérli, és e megállapodás lényeges részét
képezi.

1. CÍM
ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

ALAPELVEK

6. cikk

3. cikk

A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékeknek a
Közösségbe történő behozatalát nem terhelik vámok és vámokkal
azonos hatású díjak, és az mentes a mennyiségi korlátozásoktól és
az azzal azonos hatású egyéb intézkedésektől.

A Közösség és a Palesztin Hatóság egy legkésőbb 2001. december
31-én végződő átmeneti időszak alatt az e cím alatt ismertetett
módozatok szerint, és az 1994. évi Általános Vám- és
Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
létrehozásáról
szóló
megállapodáshoz
mellékelt,
az
árukereskedelemről szóló egyéb multilaterális megállapodások – a
továbbiakban a GATT – rendelkezéseivel összhangban
fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre.

1. FEJEZET
IPARI TERMÉKEK

4. cikk
E fejezet rendelkezései az Európai Közösséget létrehozó szerződés
II. mellékletében felsorolt termékek kivételével a Közösségből,
valamint a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó
termékekre vonatkoznak.

5. cikk
A Közösség, valamint a Ciszjordánia és a Gázai-övezet közötti
kereskedelemben sem új importvámot, sem más vámokkal
azonos hatású díjat nem vetnek ki.

7. cikk
(1) E fejezet rendelkezései nem zárják ki a Ciszjordániából és a
Gázai-övezetből származó, az 1. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó mezőgazdasági alkotóelemek visszatartását.
A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezései
értelemszerűen vonatkoznak a mezőgazdasági alkotóelemekre.
(2) A Palesztin Hatóság a megállapodás érvényességi ideje alatt a
2. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékekre
behozatali vámot és vámokkal azonos hatású díjakat vethet ki,
amelyek azonban nem haladhatják meg az 1996. július 1-jén
hatályban lévő behozatali vámot és vámokkal azonos hatású díjakat.
(3) A 63. cikk értelmében létrehozott vegyes bizottság dönthet a
felek által egymásnak kölcsönösen nyújtott további
engedményekről.

8. cikk
(1) A megállapodás hatálybalépésekor a felek eltörlik a Közösségből származó, a 2. és 3. mellékletben fel nem sorolt termékeknek
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Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára kivetett
vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat.

(2) A megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Palesztin Hatóság
a Közösségből származó, a 3. mellékletben felsorolt, Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe bevitt termékekre fiskális díjakat vethet
ki, amelyek mértéke nem haladhatja meg a termék értékének
25 %-át. Ezeket a díjakat fokozatosan eltörlik a következő ütemtervvel összhangban:
e megállapodás hatálybalépése után egy évvel minden díj az alapdíj 90 %-ára csökken,

11/26. kötet

(2) Az ilyen intézkedések csak új iparágakra vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek átszervezés alatt állnak, vagy
amelyek súlyos nehézségekkel küzdenek, különösen akkor, ha az
adott nehézségek súlyos szociális problémákat vetnek fel.
(3) Az ilyen kivételes intézkedésekkel bevezetett, a Közösségből
származó termékeknek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára kivetetett vámok nem haladhatják meg az áru
értékének 25 %-át, és a Közösségből származó termékekre továbbra is fenn kell tartaniuk egy kedvezményes sávot. Azon áruk
behozatalának összértéke, amelyekre ezek az intézkedések vonatkoznak, nem haladhatja meg az utolsó évben a Közösségből származó olyan ipari termékek összbehozatalának 15 %-át, amelyekről statisztikák állnak rendelkezésre.

e megállapodás hatálybalépése után két évvel minden díj az alapdíj 80 %-ára csökken,

(4) Ezek az intézkedések legfeljebb 5 évig vannak érvényben,
amennyiben a vegyes bizottság ennél hosszabb időtartamot nem
engedélyez.

e megállapodás hatálybalépése után három évvel minden díj az
alapdíj 70 %-ára csökken,

(5) A Palesztin Hatóság tájékoztatja a vegyesbizottságot minden
olyan kivételes intézkedésről, amelyet alkalmazni kíván, és a
Közösség kérésére az ilyen intézkedések végrehajtása előtt konzultációkat tartanak az intézkedésekről és az érintett ágazatokról.
Az ilyen intézkedések elfogadásakor a Palesztin Hatóság a vegyes
bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett
vámok eltörlésének ütemtervét. Ezek az ütemtervek az érintett
vámok lépcsőzetes eltörlését egyenlő éves részletekben biztosítják, melynek kezdete legkésőbb a bevezetésük utáni második év
vége. A vegyes bizottság eltérő ütemtervről is határozhat.

e megállapodás hatálybalépése után négy évvel minden díj az
alapdíj 60 %-ára csökken,
e megállapodás hatálybalépése után öt évvel minden fennmaradó
díjat eltörölnek.

(3) Ha egy adott terméknél súlyos nehézségek lépnek fel, akkor a
(2) bekezdésben említett ütemtervet a vegyes bizottság közös
megegyezéssel felülvizsgálhatja azzal a feltétellel, hogy az nem
függeszthető fel a legfeljebb ötéves átmeneti időszaknál hosszabb
időre. Ha a vegyes bizottság az ütemterv felülvizsgálatára irányuló
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül még nem hozta
meg a döntést, a Palesztin Hatóság egy évet meg nem haladó időszakra átmenetileg felfüggesztheti az ütemtervet.

2. FEJEZET
MEZŐGAZDASÁSI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

11. cikk
(4) Ha a díjat erga omnes csökkentik, a csökkentés alkalmazásának időpontjától a (2) bekezdésben ismertetett alapdíj helyébe a
csökkentett díj lép.

E fejezet rendelkezései a Közösségből, valamint a Ciszjordániából
és a Gázai-övezetből származó, az Európai Közösséget létrehozó
szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkoznak.

(5) A Palesztin Hatóság értesíti a Közösséget alapvámjairől és
díjairól.

12. cikk

9. cikk
A behozatali vám eltörlésére vonatkozó rendelkezések a fiskális
vámokra is vonatkoznak.

A Közösség és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű
liberalizációt valósít meg a mindkét fél számára fontos
mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmére.

13. cikk

10. cikk

(1) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, az 1. jegyzőkönyvben felsorolt mezőgazdasági termékek Közösségbe irányuló behozatalára az erről szóló jegyzőkönyvben szereplő
rendelkezések vonatkoznak.

(1) Az 5. és 8. cikktől eltérően a Palesztin Hatóság korlátozott
idejű kivételes intézkedéseket hozhat vámok bevezetésére, emelésére vagy ismételt bevezetésére.

(2) A Közösségből származó, a 2. jegyzőkönyvben felsorolt
mezőgazdasági termékek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára az erről szóló jegyzőkönyvben szereplő
rendelkezések vonatkoznak.
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akkor ez a fél módosíthatja a megállapodásból származó intézkedéseket az adott árukra vonatkozóan.

(1) 1999. január 1-jétől a Közösség és a Palesztin Hatóság megvizsgálja a helyzetet annak meghatározása céljából, hogy a Közösségnek és a Palesztin Hatóságnak 2000. január 1-jétől a 12. cikkben kitűzött célokkal összhangban milyen intézkedéseket kell
alkalmaznia.

(2) Ilyen esetekben az érintett fél értesíti a vegyesbizottságot. A
másik fél kérésére a vegyes bizottság összeül, hogy ennek a félnek
az érdekeit kellő módon tekintetbe vegye.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül és figyelembe véve a felek
közötti mezőgazdasági termékek kereskedelmének volumenét,
valamint az ilyen termékek rendkívüli érzékenységét, a Közösség
és a Palesztin Hatóság a vegyesbizottságban rendszeresen és viszonossági alapon minden termékre vonatkozóan megvizsgálja az
egymás részére nyújtandó további engedmények lehetőségét.

(3) Ha a Közösség vagy a Palesztin Hatóság az (1) bekezdés alkalmazásakor módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre hozott rendelkezéseket, akkor a másik fél területéről
származó termékek behozatalára olyan kedvezményt nyújtanak,
amely arányban áll az e megállapodásban biztosított kedvezménnyel.
(4) E cikk alkalmazásáról konzultáció folytatható a vegyesbizottságban.

3. FEJEZET

18. cikk

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

15. cikk
(1) A Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet egymás
közötti kereskedelmében sem új mennyiségi korlátozást, sem
azzal azonos hatású intézkedést nem vezet be a behozatalra.
(2) A Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet egymás
közötti kereskedelmében e megállapodás hatálybalépésekor eltörli
a behozatalra alkalmazott mennyiségi korlátozásokat és az azokkal azonos hatású intézkedéseket.
(3) A Közösség és a Palesztin Hatóság egymás közötti kereskedelmében a kivitelre sem vámot, sem vámokkal azonos hatású
díjakat, sem mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal azonos
hatású intézkedéseket nem alkalmaz.

16. cikk
(1) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára nem vonatkozik kedvezőbb elbánás, mint amilyet a tagállamok egymásnak nyújtanak.
(2) E megállapodás rendelkezései a közösségi jogi rendelkezések
Kanári szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i
1911/91/EGK tanácsi rendelet sérelme nélkül érvényesek.

(1) A felek nem alkalmaznak olyan belső fiskális jellegű intézkedéseket vagy olyan gyakorlatot, amelyek az egyik fél termékeire a
másik fél területéről származó hasonló termékekkel szemben közvetlenül vagy közvetve hátrányos megkülönböztetést jelentenek.
(2) Az egyik fél területére kivitt áruk sem közvetlenül, sem közvetve nem részesülhetnek az ilyen árukra kivetett közvetett adók
összegét meghaladó mértékű közvetett belső adók visszatérítésében.

19. cikk
(1) A megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi
területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását
vagy létrehozását, amennyiben a fentiek nem változtatják meg az
e megállapodásban foglalt kereskedelmi rendszert.
(2) A vegyesbizottságban a felek konzultációkat tartanak a vámuniók vagy szabadkereskedelmi területek létrehozására szolgáló
megállapodásokról, és amennyiben igénylik, a harmadik országokra vonatkozó megfelelő kereskedelempolitikájukkal kapcsolatos más fontos kérdésekről. Ilyen konzultációkra különösen harmadik országoknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása
esetén kerül sor, hogy biztosítsák a felek kölcsönös érdekeinek
figyelembevételét.

20. cikk
17. cikk
(1) Ha valamelyik fél agrárpolitikája végrehajtásának eredményeként meghatározott szabályokat vezet be, vagy az érvényben lévő
szabályokat megváltoztatja, illetve az agrárpolitikájának megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket megváltoztatja vagy bővíti,

Amennyiben az egyik fél a másik féllel való kereskedelmében a
GATT VI. cikke értelmében dömpinget állapít meg, akkor a GATT
VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással és vonatkozó
belső jogszabályaival összhangban e megállapodás 23. cikkének
feltételei és eljárása alapján megfelelő intézkedéseket tehet az ilyen
gyakorlat ellen.
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21. cikk

Ha valamely terméket annyival nagyobb mennyiségben és olyan
feltételek mellett hoznak be, melynek eredményeként fennáll vagy
fenyegethet annak veszélye, hogy:
– a hasonló vagy közvetlen versenyt jelentő áruk belföldi gyártóit az egyik fél területén jelentős kár éri, vagy
– bármely gazdasági ágazatban súlyos zavarok lépnek fel, vagy
– olyan nehézségek következnek be, amelyek egy régió gazdasági helyzetének súlyos romlásához vezethetnek,
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A védintézkedésekről haladéktalanul értesítik a vegyesbizottságot,
és azokról – különösen a körülmények által megengedett legrövidebb időn belüli megszüntetésük céljából – a bizottság keretében rendszeresen konzultációkat tartanak.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezések
vonatkoznak:

a) A 20. cikket illetően az exportáló fél értesítést kap a dömping
esetéről, amint az importáló fél hatóságai vizsgálatot indítottak. Ha az esetről való értesítést követő 30 napon belül nem
vetnek véget a GATT VI. cikke értelmében vett dömpingnek,
vagy nem jutnak más kielégítő eredményre, akkor az importáló fél megfelelő intézkedéseket tehet.

akkor az érintett fél a 23. cikkben megállapított feltételek és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

22. cikk
Ha a 15. cikk (3) bekezdése teljesítésének következménye:
i. olyan harmadik országba irányuló reexport, amellyel szemben
az exportáló fél az adott termékre mennyiségi kiviteli korlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket tart fenn; vagy

b) A 21. cikket illetően az ebben a cikkben említett helyzetből
fakadó nehézségeket vizsgálatra a vegyes bizottság elé terjesztik, amely az ilyen nehézségek megszüntetése érdekében szükséges bármilyen döntést meghozhat.

Ha a vegyes bizottság vagy az exportáló fél az eset benyújtását
követő 30 napon belül nem hoz olyan döntést, amely megszünteti a nehézségeket, vagy nem jut más kielégítő eredményre, akkor az importáló fél megfelelő intézkedéseket hozhat a probléma orvoslására. Ezek az intézkedések a keletkezett
nehézségek megszüntetéséhez feltétlenül szükséges mértéket
nem haladhatják meg.

ii. az exportáló félnek fontos termék súlyos hiánya áll fenn vagy
annak veszélye fenyeget;
és ha az exportáló félnek a fenti helyzetből ténylegesen vagy előreláthatóan súlyos nehézségei származnak, akkor ez a fél a 23.
cikkben megállapított feltételek és eljárások szerint megfelelő
intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, amelyeket – ha a körülmények
fenntartásukat már nem indokolják – meg kell szüntetni.

c) A 22. cikket illetően az abban a cikkben említett helyzetből
fakadó nehézségeket vizsgálat céljából a vegyes bizottság elé
terjesztik.

A bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen döntést meghozhat. Ha a bizottság az ügy beterjesztésétől
számított 30 napon belül nem hoz ilyen döntést, akkor az
exportáló fél megfelelő intézkedéseket tehet az érintett termék
kivitelével kapcsolatban.

23. cikk
(1) Amennyiben a Közösség vagy a Palesztin Hatóság az olyan
áruk behozatalát, amelyek a 21. cikkben említett nehézségeket
idézhetik elő, a kereskedelmi forgalom trendjéről szóló gyors
információnyújtás érdekében közigazgatási eljárásnak veti alá,
erről értesíti a másik felet.
(2) Az érintett fél a 20., 21. és 22. cikkben meghatározott esetekben az ott előírt intézkedések megtétele előtt, illetve az e cikk
(3) bekezdésének d) pontjában szereplő esetekben a lehető legrövidebb időn belül a vegyes bizottság rendelkezésére bocsát a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden megfelelő információt
azzal a céllal, hogy a felek számára elfogadható megoldást találjanak.
A megfelelő intézkedések meghatározásakor elsőbbségben kell
részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek ennek a megállapodásnak a működését a lehető legkisebb mértékben zavarják.

d) Ha azonnali beavatkozást igénylő rendkívüli körülmények –
az esettől függően – az előzetes tájékoztatást vagy a vizsgálatot lehetetlenné teszik, akkor az érintett fél a 20., 21. és
22. cikk eseteiben haladéktalanul megteheti a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges elővigyázatossági intézkedéseket,
és azonnal értesíti a másik felet.

24. cikk

Ennek a megállapodásnak egyetlen rendelkezése sem zárja ki az
olyan behozatalra, kivitelre, vagy tranzitárura vonatkozó
tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend
vagy a közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények
egészségének és életének megvédése, a művészi, történelmi vagy
régészeti értékkel bíró nemzeti kincsek védelme, a szellemi, ipari
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vagy kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és ezüstre
vonatkozó rendeletek indokolnak. Ezek a tilalmak vagy
korlátozások azonban sem önkényes megkülönböztetést, sem a
felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását nem jelenthetik.
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ismerteti. A barcelonai konferencián elfogadott nyilatkozat
szerint a származás halmozásával kapcsolatos megállapodás
végrehajtása céljából a vegyes bizottság határozatot hozhat a
jegyzőkönyv szükséges kiigazításairól.

25. cikk

26. cikk

A „származó termékek” e cím rendelkezéseinek alkalmazásában
érvényes fogalmának meghatározását és az ezekkel kapcsolatos
közigazgatási együttműködési módszereket a 3. jegyzőkönyv

A Kombinált Nómenklatúra vonatkozik a felek közötti
kereskedelemben szereplő áruk besorolására.

II. CÍM
FIZETÉSEK, TŐKE, VERSENY, SZELLEMI
TULAJDON ÉS KÖZBESZERZÉS

1. FEJEZET
FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS

A Közösség, illetve – az esetnek megfelelően – a palesztin hatóság
haldéktalanul tájékoztatja a másik felet, és a lehető legrövidebb
időn belül az érintett intézkedések megsüntetésére vonatkozó
ütemtervet juttat el hozzá.

27. cikk
A 29. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a felek kötelezik
magukat arra, hogy folyamatban lévő ügyletekkel kapcsolatos
folyó fizetésekre nem állapítanak meg korlátozásokat.

28. cikk
(1) A fizetési mérleggel kapcsolatos tőkeszámlán végzett ügyletek tekintetében a felek kötelezik magukat arra, hogy Ciszjordániában és a Gázai-övezetben az érvényben lévő törvények alapján
alapított vállalatokba történő közvetlen befektetésekkel kapcsolatos tőkemozgásokra, valamint az ilyen befektetésekből származó
hozam felszámolására és hazatelepítésére, illetve az azokból származó nyereségre nem állapítanak meg korlátozásokat.
(2) A felek konzultálnak egymással, hogy megkönnyítsék a tőkemozgásokat a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet
között.

29. cikk
Ha a Közösség egy vagy több tagállama, illetve a Palesztin Hatóság
súlyos fizetésimérleg- nehézségekkel küzd vagy ilyen nehézség
fenyegeti, akkor – az esetnek megfelelően – a Közösség vagy a
Palesztin Hatóság a GATT és a Nemzetközi Valutaalapról szóló
megállapodás VIII. és XIV. cikkének feltételeivel összhangban a
folyó ügyletekre korlátozott időre szóló és a fizetési mérleg
helyzetének rendbehozatalához szükséges mértéket meg nem
haladó korlátozásokat vezethet be.

2. FEJEZET
VERSENY, SZELLEMI TULAJDON ÉS KÖZBESZERZÉS

30. cikk

(1) Az alábbiak nem egyezethetők össze e megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmet:
i. a vállalkozások közötti minden olyan megállapodás, a vállalkozások társulásai által hozott olyan határozatok és a vállalkozások közötti azon összehangolt gyakorlatok, amelyek célja
vagy hatása a verseny megelőzése, korlátozása vagy torzítása;
ii. a Közösség vagy Ciszjordánia és a Gázai-övezet egész területén vagy annak egy fontos részén egy vagy több vállalkozás
erőfölénnyel való visszaélése;
iii. mindenféle állami támogatás, amely bizonyos vállalkozások
vagy bizonyos áruk gyártásának előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget.

(2) A felek – indokolt esetben – a közösségi versenyszabályok
alkalmazásából adódó kritériumok alapján értékelnek az ezzel a
cikkel ellentétes mindenféle gyakorlatot.
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(3) A vegyes bizottság 2001. december 31-e előtt határozatban
fogadja el az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

A fenti szabályok elfogadásáig a támogatásról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni az
(1) bekezdés iii. pontjának és a (2) bekezdés vonatkozó részeinek
végrehajtásáról szóló szabályaként.

(4) Az (1) bekezdés iii. pontjának végrehajtását illetően a felek
elismerik, hogy a Palesztin Hatóság konkrét fejlesztési problémái
megoldásának eszközeként a vállalkozások részére nyújtandó
állami támogatás alkalmazását kívánhatja meg a 2001. december
31-ig terjedő időszakban.

(5) A felek oly módon gondoskodnak az állami támogatás átláthatóságáról, hogy többek között éves jelentéseket bocsátanak a
másik fél rendelkezésére a nyújtott támogatás teljes összegéről és
elosztásáról, valamint kérésre tájékoztatást adnak a támogatási
rendszerekről. Az egyik fél a másik fél kérésére tájékoztatást ad az
állami támogatás különleges egyedi eseteiről.

(6) Az 1. cím 2. fejezetében említett termékek tekintetében:

– nem érvényes az (1) bekezdés iii. pontja,

– az (1) bekezdés i. pontjával ellentétes gyakorlati módszereket
a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés
42. és 43. cikke alapján megállapított kritériumok és különösen a 26/62 tanácsi rendeletben megállapított kritériumok
alapján kell megítélni.

(7) Ha a Közösség vagy a Palesztin Hatóság úgy véli, hogy egy
adott gyakorlat összeegyeztethetetlen e cikk (1) bekezdésével, és:

– a (3) bekezdésben említett végrehajtási szabályok azokat nem
megfelelően kezelik, vagy

– ilyen szabályok hiánya esetén, valamint ha ez a gyakorlat
súlyos sérelmet jelent vagy jelenthet a másik fél érdekeiben,
vagy a szolgáltatóipart is beleértve a belföldi iparra nézve
súlyos kárt okoz vagy okozhat,

a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációt követően
vagy az ilyen konzultációról szóló döntést követő 30 munkanapon belül megfelelő intézkedéseket tehet.

Az e cikk (1) bekezdésének iii. pontjával összeegyeztethetetlen
gyakorlat esetén a fenti megfelelő intézkedéseket – amennyiben
ezekre a GATT vonatkozik – csak a GATT által vagy bármely más,
a GATT égisze alatt megtárgyalt és a felek között érvényben lévő
megfelelő okmányban megállapított eljárásokkal és feltételekkel
összhangban lehet elfogadni.
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(8) A felek – a (3) bekezdéssel összhangban elfogadott minden
ezzel ellentétes rendelkezésre való tekintet nélkül – a szakmai és
üzleti titoktartásra vonatkozó előírások szerinti korlátozások
figyelembevételével információt cserélnek egymással.

31. cikk

A tagállamok és a Palesztin Hatóság – a GATT-tal szemben vállalt
kötelezettségeik sérelme nélkül, amennyiben indokolt – a
kereskedelmi jellegű állami monopóliumokat fokozatosan úgy
alakítják át, hogy 2001. december 31-ig ne forduljon elő
hátrányos megkülönböztetés a tagállamok állampolgárai és a
Ciszjordániában és a Gázai-övezetben élő palesztin lakosság
között az áruk beszerzésére és értékesítésére vonatkozó
feltételekben. A vegyesbizottságot értesíteni kell az e cél elérése
érdekében megtett intézkedésekről.

32. cikk

Az állami vállalatok és az olyan vállalatok tekintetében, amelyekre
különleges vagy kizárólagos jogot ruháztak, a vegyes bizottság
gondoskodik arról, hogy 2001. december 31. után ne hozzanak
és ne tartsanak fenn olyan intézkedéseket, amelyek torzítják a
Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmet, és a felek
érdekeivel ellentétesek. Ez a rendelkezés az ezekre a
vállalkozásokra hárított különleges feladatok ellátását sem jogilag,
sem ténylegesen nem akadályozhatja.

33. cikk

(1) A felek a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmét a legszigorúbb nemzetközi normákkal összhangban biztosítják, amelyek a fenti jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is magukban foglalják.

(2) Ennek a cikknek a végrehajtását a felek rendszeresen felülvizsgálják. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon terén olyan
problémák merülnek fel, amelyek a kereskedelmi feltételeket érintik, a vegyes bizottság keretében bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultációt folytatnak, azzal a céllal, hogy a felek kölcsönösen kielégítő megoldást érjenek el.

34. cikk

(1) A felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések viszonossági alapon történő fokozatos liberalizációját.

(2) A vegyes bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket az (1)
bekezdés végrehajtására.

11/26. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

131

III. CÍM
GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

38. cikk

35. cikk
Célkitűzések
(1) A felek kötelezik magukat arra, hogy közös érdekük alapján
és e megállapodás átfogó céljaival összhangban erősítik a gazdasági együttműködést.
(2) Az együttműködés célja a Palesztin Hatóság saját erőfeszítéseinek támogatása a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés
elérése érdekében.
36. cikk
Hatály
(1) Az együttműködés elsősorban azokra az ágazatokra összpontosít, amelyeket belső nehézségek sújtanak, vagy amelyeket Ciszjordánia és a Gázai-övezet gazdaságának átfogó liberalizációs
folyamata és különösen a Ciszjordánia és a Gázai-övezet, valamint
a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása érint.
(2) Az együttműködés továbbá főként olyan területekre összpontosít, amelyek megkönnyítik a Közösség, valamint Ciszjordánia és
a Gázai-övezet gazdaságainak közeledését, különösen azokra a
területekre, amelyek fenntartható növekedéshez és tartós foglalkoztatottsághoz vezetnek.
(3) Az együttműködés bátorítja a régión belüli együttműködés
fejlesztésére kialakított intézkedések végrehajtását.
(4) A környezet védelmét és az ökológiai egyensúly fenntartását
figyelembe veszik a gazdasági együttműködés megvalósításakor
annak különböző olyan területein, ahol az jelentősséggel bír.

Ipari együttműködés

Az együttműködés fő célja:

– a Palesztin Hatóság támogatása az ipar korszerűsítésére és
diverzifikálására és különösen a magángazdaság és az ipari fejlődés számára kedvező környezet megteremtésére irányuló
törekvéseiben,

– a két fél gazdasági szereplői közötti együttműködés ösztönzése,

– az iparpolitikára, a nyitott gazdaságon belüli versenyképességre, valamint az ipar korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló
együttműködés ösztönzése,

– a termelés és az export diverzifikálására vonatkozó politika,
valamint a külpiaci értékesítési politika támogatása,

(5) A felek megállapodhatnak abban, hogy az e cím rendelkezései által nem érintett más területekre is kiterjesztik a gazdasági
együttműködést.

– a kutatás és fejlesztés, az innováció és a technológiaátadás elősegítése, amennyiben ezek az ipar javát szolgálják,

37. cikk

– az ipar által igényelt emberi erőforrások fejlesztése és bővítése,

Módszerek és módozatok
A gazdasági együttműködést különösen az alábbi módszerekkel
valósítják meg:

– a palesztin ipar javára vállalkozás- és kockázatfinanszírozási
lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítése.

a) a felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed
a makrogazdasági politika minden területére, különösen a
költségvetési politikára, valamint a fizetési mérlegre és a monetáris politikára;

39. cikk

b) rendszeres információ- és véleménycsere az együttműködés
minden ágában, így többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói;

Beruházásfejlesztés és befektetés

c) tanácsadás, tapasztalatátadás és oktatás fiatal palesztin diplomások részére;
d) közös fellépések, például szemináriumok és workshopok szervezése;

Az együttműködés célja, hogy kedvező és stabil környezetet
teremtsenek Ciszjordániában és a Gázai-övezetben a befektetések
számára.

e) műszaki, közigazgatási és jogszabály-alkotási segítségnyújtás;
f) vegyes vállalatok támogatása;
g) az együttműködésről szóló tájékoztatók terjesztése.

Az együttműködés a beruházásfejlesztés formájában fog megvalósulni. Ez az alábbiak fejlesztését fogja jelenteni:
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– összehangolt és egyszerűsített közigazgatási eljárások,
– közös gépipari beruházások, különösen a két fél kis- és középvállalkozásai (KKV) esetében,
– információs csatornák és a befektetési lehetőségek megállapítására szolgáló eszközök,
– a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben történő befektetési
tevékenységhez kedvező környezet.
Az együttműködés továbbá kiterjedhet olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek az alaptechnológiák hatékony
elsajátítását és alkalmazását, a normák alkalmazását, az emberi
erőforrások fejlesztését (például a műszaki területeken és az irányításban) és a munkahelyteremtést igazolják.
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– a vállalkozások közötti kapcsolatok elősegítése, különösen a
Közösség ipari együttműködési és partnerséget elősegítő hálózatainak és eszközeinek igénybevételével,
– egyszerűbb hozzáférés a beruházási pénzeszközökhöz,
– információs és támogatási szolgáltatások,
– az emberi erőforrások fejlesztése az innováció és a projektek,
valamint az üzleti vállalkozások létesítésének ösztönzése céljából.

43. cikk
Pénzügyi szolgáltatások

40. cikk
Szabványosítás és megfelelőség-értékelés
Az együttműködés célja a szabványok és a tanúsítási eljárás terén
fennálló különbségek csökkentése.
Gyakorlati szempontból az együttműködés a következő formában valósul meg:

Az együttműködés célja a pénzügyi szolgáltatások javítása és
fejlesztése.
Ez a következő formában valósul meg:
– a palesztin pénzügyi ágazat megszilárdításának és szerkezetátalakításának ösztönzése,
– a palesztin bankrendszer, a biztosítók és a pénzügyi ágazat
többi részei számviteli, felügyeleti és szabályozási rendszereinek javítása.

– a Közösség műszaki szabályzatai, valamint az európai szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásának elősegítése,
– a megfelelőségértékelés színvonalának emelése palesztin tanúsítási és akkreditációs testületek munkájával,
– ha szükséges, a kölcsönös elismerésről szóló megállapodások
megvitatása,
– együttműködés a minőségirányítás terén,
– struktúrák kialakítása a szellemi, egyéni és kereskedelmi tulajdon védelmére, a szabványosításra és a minőségi normák létrehozására.

44. cikk
Mezőgazdaság és halászat
Az e címszó alatt említett együttműködés célja elsősorban a
mezőgazdaság és a halászat korszerűsítése és – ha szükséges –
szerkezetátalakítása.
Ez magában foglalja az infrastruktúrák és a berendezések
korszerűsítését;
a
csomagolási,
raktározási
és
marketingmódszerek fejlesztését; valamint a forgalmazási
csatornák fejlesztését.
Az együttműködés különösen az alábbiakra irányul:

41. cikk
Jogszabályok közelítése
Az együttműködés célja a Palesztin Tanács jogszabályainak
közelítése a közösségi jog szabályaihoz a megállapodás hatálya alá
tartozó területeken.

– stabil piacok kialakítása,
– a gyártás, a kivitel és a külföldi piacok diverzifikációs politikájának támogatása,
– az élelmiszerbehozataltól való függőség csökkentése,
– a környezetbarát mezőgazdaság és halászat támogatása, különös tekintettel a halászati területek megőrzésének és szakszerű
kezelésének szükségességére,

42. cikk
Kis- és középvállalkozások
Az együttműködés célja a KKV-k fejlesztése számára kedvező környezet kialakítása a helyi és az exportpiacokon, többek között az
alábbiak révén:

– önkéntes alapon szorosabb kapcsolatok kialakítása a szakmákat és foglalkozásokat képviselő üzleti csoportok és szervezetek között,
– műszaki segítségnyújtás és képzés,
– a növény- és állat-egészségügyi szabványok összehangolása,
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– integrált vidékfejlesztés, beleértve az alapszolgáltatások javítását és társult gazdasági tevékenységek fejlesztését, és

– transzeurópai összeköttetések és regionális fontosságú útvonalak, valamint

– a vidéki régiók közötti együttműködés, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalat- és know-how csere.

– a műszaki berendezéseknek a közúti/vasúti áruszállításra, a
konténerforgalomra és az áruk átrakással több szállítóeszközön történő szállítására vonatkozó közösségi normáknak
megfelelő színvonalra fejlesztése.

45. cikk
Szociális fejlődés
A felek elismerik a szociális fejlődés fontosságát, amelynek együtt
kell járnia gazdasági fejlődés különféle formáival. Előnyben
részesül az alapvető társadalmi jogok tisztelete.
A felek az alábbi célú intézkedéseknek biztosítanak elsőbbséget:
– a nők egyenjogúságának és kiegyensúlyozott részvételének
támogatása a gazdasági és társadalmi szférán belüli döntéshozatali folyamatban, mégpedig az oktatás és a médiák közvetítésével,
– a családtervezés fejlesztése, valamint az anya- és gyermekvédelem,
– a szociális védelmi rendszer javítása,
– az egészségügyi ellátás javítása,
– az életfeltételek javítása hátrányos helyzetű régiók sűrűn lakott
területein,
– az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának támogatása, többek között a társadalmi-szakmai csoportok közötti
párbeszéddel.

46. cikk

47. cikk
Információs infrastruktúra és távközlés
Az együttműködés célja a gazdasági és társadalmi fejlődés,
valamint az információs társadalom fejlődésének ösztönzése.
Az együttműködés elsődleges területei:
– az együttműködés megkönnyítése a távközléspolitika, a hálózatfejlesztés és az információs társadalom infrastruktúráinak
terén,
– az információs társadalommal összefüggő kérdésekben párbeszéd kialakítása és az információcsere elősegítése, valamint
szemináriumok és konferenciák szervezése az említett területen,
– olyan közös projektek támogatása és megvalósítása, amelyek
célja új távközlési szolgáltatások és az információs társadalommal kapcsolatos alkalmazások bevezetése,
– információcsere biztosítása a szabványosításról, a megfelelőségvizsgálatról, valamint a tanúsításról az információs és kommunikációs technológiák területén,
– hálózatok és telematikai szolgálatok összekapcsolása és együttes működtetése.

Szállítás
Az együttműködés célkitűzései a következők:

48. cikk

– segítségnyújtás az utak, kikötők és repülőterek szerkezetátalakításánál és korszerűsítésénél,

Energia

– a személy-, és áruforgalmi szolgáltatások javítása kétoldalú és
regionális szinten egyaránt, valamint
– a Közösségen belül érvényben lévő működési normákkal
összehasonlítható működési normák kidolgozása és érvényesítése.
Az együttműködés elsődleges területei a következők:
– közúti szállítás, beleértve a tranzitfeltételek fokozatos könnyítését,
– vasutak, kikötők és repülőterek irányítása, beleértve a navigációs rendszereket és az illetékes nemzeti szervek közötti
együttműködést,
– a közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra korszerűsítése a közös érdekek szerinti legfontosabb útvonalakon,

Az energiaügyi együttműködés célja, hogy – különösen a saját és
a Közösség gazdasága közötti kapcsolatok megkönnyítése
érdekében – segítséget nyújtson Ciszjordániának és a
Gázai-övezetnek a fejlődéséhez fontos technológiák és
infrastruktúrák beszerzésében.
Az együttműködés elsődleges területei a következők:
– megújuló energiák támogatása,
– az energiamegtakarítás és energiahatékonyság támogatása,
– olyan tevékenységek támogatása, amelyek célja a földgáz, a
kőolaj és az áram, valamint a – különösen a közösségi és a
palesztin gazdasági szereplőket összekapcsoló – gazdasági és
társadalmi ágazatokon belüli alkalmazott kutatás adatbanki
hálózatokba irányuló tranzitútjának a megkönnyítése, valamint
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51. cikk
Idegenforgalom

49. cikk
Tudományos és technológiai együttműködés
A felek törekednek a tudományos és technológiai fejlesztésben
való együttműködés támogatására.
Az együttműködés céljai az alábbiak:
a) tartós kapcsolatok létesítésének ösztönzése a felek tudósai
között, különösen az alábbiak révén:
– a palesztin intézmények részére hozzáférés biztosítása a
Közösség kutatási és technológiai fejlesztési programjaihoz
a Közösséghez nem tartozó országoknak az ilyen programokban való részvételére vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban,
– palesztin részvétel decentralizált együttműködési hálózatokban,

Az együttműködés elsődleges területei a következők:
– az idegenforgalmi beruházások támogatása,
– az idegenforgalmi ágazat ismeretének javítása és az idegenforgalmi politikai módszerek egységesebb megjelenésének biztosítása,
– az idegenforgalom évszakok szerinti kedvezőbb megoszlásának támogatása,
– a szomszédos országok régiói és városai közötti együttműködés támogatása,
– a kulturális örökség idegenforgalom szempontjából való jelentőségének hangsúlyozása,
– az idegenforgalom versenyképesebbé tétele az idegenforgalom
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését biztosító nagyobb
fokú profizmus támogatásával.

52. cikk

– szinergia elősegítése a képzésben és kutatásban;
b) a palesztin kutatási kapacitások fejlesztése;
c) a technológiai innováció és az új technológiai módszerek és
know-how átadásának ösztönzése;
d) minden olyan tevékenység elősegítése, amelynek célja regionális szintű szinergiák megteremtése.

Vámügyi együttműködés
A vámügyi együttműködés célja a kereskedelmi rendelkezések
betartásának és a tisztességes kereskedelemnek a biztosítása.
Ennek során az együttműködés következő típusai alakulhatnak ki:
– az információcsere és a képzési programok különböző formái,

50. cikk

– az áruk vámkezelésével kapcsolatos ellenőrzések és eljárások
egyszerűsítése,

Környezet

– egységes közigazgatási okmány, valamint a Közösség és a
Palesztin Hatóság tranzitmegállapodásait összekapcsoló rendszer bevezetése, és

Az együttműködés célja a környezet romlásának
megakadályozása, a környezetszennyezés ellenőrzése, az emberi
egészség védelme, valamint a természeti erőforrások ésszerű
használatának biztosítása a fenntartható fejlődés elősegítése
érdekében.
Az alábbiakkal kapcsolatos ügyek élveznek elsőbbséget: az
elsivatagosodás, a vízellátás forrásainak kezelése, a
sófelhalmozódás, a mezőgazdaság hatása a talajra és
vízminőségre, az ésszerű energiafelhasználás, az ipari fejlődés
hatása a környezetre általában, különösen az ipari létesítmények
biztonságossága, a hulladékgazdálkodás, az érzékeny területek
összevont kezelése, a tengervíz minősége, valamint a tengervíz
szennyeződésének ellenőrzése és megakadályozása, végezetül a
környezetvédelmi oktatás és tudatosság.
Az együttműködést a környezetgazdálkodás fejlett eszközeivel,
környezetfigyelő módszerekkel és felügyelettel kell támogatni,
beleértve a környezetvédelmi információs rendszerek (EIS) és
környezeti hatásvizsgálat (EIA) alkalmazását.

– a Közösség szakértői által nyújtott technikai segítség.
Az e megállapodásban előirányzott együttműködés más formáinak sérelme nélkül a felek közigazgatási hatóságai vámügyekben
kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak.

53. cikk
Statisztikai együttműködés
Az e téren folytatott együttműködés fő célkitűzése a
külkereskedelmi, a pénzügyi és a fizetési mérleggel, a népességgel,
a migrációval, a szállítással és a kommunikációval, valamint
általában minden olyan területtel kapcsolatos statisztikák
összehasonlíthatóságának és használhatóságának a biztosítása,
amelyek e megállapodás alá tartoznak, és amelyek statisztikák
készítésére alkalmasak.
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Ez az együttműködés a Közösség által a régió egészének
fejlődéséhez nyújtott támogatás fontos elemét képezi.

54. cikk
Gazdaságpolitikai együttműködés

Elsőbbséget élveznek az alábbi célokat szolgáló tevékenységek:

Az együttműködés célja:
– információcsere a makrogazdasági helyzetről, valamint a kilátásokról és a fejlesztési stratégiákról,

– a régión belüli kereskedelem támogatása,
– regionális együttműködés kialakítása a környezetvédelemben,

– közös érdeklődésre számot tartó gazdasági kérdések közös
elemzése, és

– a régió gazdasági fejlődéséhez szükséges kommunikációs infrastruktúra kiépítésének ösztönzése,

– a Ciszjordánia és a Gázai-övezet, valamint a Közösség közgazdászai és döntéshozói közötti együttműködés ösztönzése.

– a szomszéd országokkal kialakítandó ifjúsági együttműködés
erősítése.
A felek emellett erősítik a régiófejlesztési és területrendezési együttműködésüket.

55. cikk

A fenti cél érdekében a következő intézkedések hozhatók:

Regionális együttműködés
A különféle területeken folytatott gazdasági együttműködés
megvalósításának részeként a felek műszaki támogatás révén
szorgalmazzák a Palesztin Hatóság és a többi mediterrán partner
közötti együttműködés kiépítésére irányuló intézkedéseket.

– a regionális és helyi hatóságok közös fellépése a gazdaságfejlesztés terén, és
– az információ- és tapasztalatcserét szolgáló mechanizmusok
kialakítása.

IV. CÍM
EGYÜTTMŰKÖDÉS AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN, VALAMINT AZ INFORMATIKA ÉS A
KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN

56. cikk

A felek kölcsönös érdekek alapján támogatják az audiovizuális
ágazaton belüli együttműködést. A felek keresik annak
lehetőségét, hogy a Palesztin Hatóság társulhasson a Közösség
által az ebben az ágazatban indított kezdeményezéseikhez,
amellyel lehetővé válik az együttműködés olyan területeken, mint
a koprodukció, a képzés, a fejlesztés és a forgalmazás.

57. cikk

A felek támogatják a kulturális együttműködést. Az
együttműködés különösen az alábbiakra vonatkozó közösségi
tevékenységeket foglalhatja magában: fordítás, műalkotások és
művészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és
helyszínek megőrzése és helyreállítása, a kulturális területen
tevékenykedő személyek képzése, európai irányultságú kulturális
rendezvények szervezése, egymás ismeretének erősítése és
hozzájárulás a kiemelkedő kulturális rendezvényekről szóló
információk terjesztéséhez.

különleges figyelemben részesítik a nőknek az oktatáshoz, ezen
belül a műszaki képzéshez, a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez
való hozzáférését.

Az állami és magánszektorban működő vezető alkalmazottak
szaktudása színvonalának fejlesztése érdekében a felek kialakítják
együttműködésüket az oktatás és szakmai képzés terén, valamint
az egyetemek és a cégek közötti együttműködést.

Aktív támogatást kell nyújtani az arra való felkészítéshez, hogy a
fiatalok a demokratikus polgári társadalomban aktív polgárrá
váljanak. Ezért támogatni és fejleszteni kell az ifjúsági
együttműködést, ezen belül az fiatal dolgozók és a fiatal vezetők
képzését, az ifjúsági cserét és az önkéntes szolgáltatási
tevékenységeket.

Különös figyelmet kell fordítani azokra az akciókra és
programokra, amelyek a Közösség, valamint Ciszjordánia és a
Gázai-övezet szakosított szervei (például a MED-CAMPUS) között
létrehozandó tartós kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé, így
ösztönözni fogják a tapasztalatok és műszaki források egyesítését
és cseréjét.

58. cikk

59. cikk

A felek vállalják annak meghatározását, miként tudnák jelentősen
javítani az oktatás és a szakmai képzés helyzetét. Ebből a célból

A felek támogatják az informatika és kommunikáció terén a közös
érdeklődésre számot tartó tevékenységeket.
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c) tanácsadás, tapasztalatátadás és oktatás fiatal palesztin diplomások részére;

60. cikk
Az együttműködés különösen az alábbi módszerekkel valósul
meg:
a) a felek közötti rendszeres párbeszéd;
b) rendszeres információ- és véleménycsere az együttműködés
minden ágában, így többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói;

d) közös fellépések, például szemináriumok és workshopok szervezése;
e) műszaki, közigazgatási és jogszabály-alkotási segítségnyújtás;
f) az együttműködésről szóló információk terjesztése.

V. CÍM
PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

– a gazdaság korszerűsítésére kidolgozott reformok támogatása,

61. cikk
E megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a
megfelelő eljárásokkal és szükséges pénzügyi forrásokkal
összhangban egy pénzügyi együttműködési csomagot bocsátanak
a Palesztin Hatóság rendelkezésére.
E megállapodás hatálybalépése után a két fél a fenti eljárásokról
szóló megállapodását az arra legalkalmasabb okmányok
használatával rögzíti.
A pénzügyi együttműködés az alábbiakra összpontosít:
– a szabadkereskedelmi terület fokozatos, különösen az ipar fejlesztése és szerkezetátalakítása útján megvalósuló bevezetésének Ciszjordánia és a Gázai-övezet szempontjából bekövetkező gazdasági hatásaira való reagálás,
– olyan kereskedelmi intézmények, amelyek a külföldi piacokkal
való kereskedelmi kapcsolatokat támogatják,
– szociálpolitikai kapcsolódó intézkedések,
– a gazdasági és a szociális infrastruktúra fejlesztése,
– a magánbefektetések és a munkahelyteremtő tevékenységek
támogatása a termelő ágazatokban,

– szolgáltatások,
– a város és a vidék fejlesztése,
– a környezet,
– olyan intézmények létrehozása és fejlesztése, amelyek a
palesztin állami közigazgatás megfelelő működéséhez, valamint a demokrácia és az emberi jogok előmozdításáshoz szükségesek

62. cikk
Az összehangolt fellépés biztosítása érdekében olyan rendkívüli
makrogazdasági és pénzügyi problémák esetében, amelyek e
megállapodás végrehajtásából adódhatnak, a felek a III. címben
előirányzott rendszeres gazdasági párbeszédet használják fel arra,
hogy különös figyelmet fordítsanak a közöttük fennálló
kereskedelmi és pénzügyi forgalom alakulásának folyamatos
ellenőrzésére.

VI. CÍM
INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63. cikk
(1) Az Európai Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmi és együttműködési vegyes bizottság (ebben a megállapodásban a „vegyes bizottság”) jön létre. Ennek a bizottságnak a feladatkörébe tartozik, hogy döntéseket hozzon az e megállapodásban
előirányzott esetekben, valamint egyéb olyan esetekben, amelyek
az e megállapodásban meghatározott célok eléréséhez szükségesek.

A meghozott döntések kötelező érvényűek a felekre nézve, akik
megteszik az azok végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) A vegyes bizottság bármely olyan állásfoglalást, ajánlást vagy
véleményt is megfogalmazhat, amelyet a közös célok eléréséhez
és a megállapodás zavartalan működéséhez szükségesnek ítél.
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(3) A vegyes bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

64. cikk
(1) A vegyes bizottság a Közösség és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll.

137
68. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a
feleket abban, hogy minden olyan intézkedést megtegyenek:

a) amelyet szükségesnek tartanak olyan információk felfedésének
megakadályozására, amelyek lényeges biztonsági érdekeikkel
ellentétesek;

(2) A vegyes bizottság a Közösség és a Palesztin Hatóság közös
megegyezésével működik.

65. cikk
(1) A vegyes bizottság elnöki tisztségét az eljárási szabályzattal
összhangban a Közösség és a Palesztin Hatóság felváltva tölti be.
(2) A vegyes bizottság évente egyszer, és ha a körülmények ezt
megkívánják, elnökének kezdeményezésére ül össze.

b) amely a fegyverek, lőszerek, hadianyagok gyártására vagy
azzal való kereskedelemre, illetve a honvédelmi célokhoz elengedhetetlen kutatásra, fejlesztésre vagy gyártásra vonatkozik,
feltéve hogy az ilyen intézkedések nem érintik hátrányosan a
nem kifejezetten katonai célra szánt termékekkel kapcsolatos
verseny feltételeit;

c) amelyet a jog és a rend fenntartását érintő súlyos belső zavarok esetében, háború vagy háborús fenyegetést jelentő súlyos
nemzetközi feszültség idején saját biztonsága szempontjából
vagy az általa a béke és nemzetközi biztonság fenntartása céljából vállalat kötelezettségei teljesítéséhez fontosnak ítél meg.

66. cikk
69. cikk
(1) A vegyes bizottság úgy határozhat, hogy további olyan bizottságokat hoz létre, amelyek segítséget tudnak nyújtani feladatai
teljesítésében.
(2) A vegyes bizottság határozza meg az ilyen bizottságok összetételét, feladatait és működésének módját.

67. cikk
(1) Bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhat az e megállapodás
alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos minden vitát.
(2) A vegyes bizottság a vitát határozat útján rendezheti.

Az e megállapodás által érintett területeken és az abban foglalt
különleges rendelkezések sérelme nélkül:

– a Palesztin Hatóság által a Közösség tekintetében alkalmazott
intézkedések nem vezetnek a tagállamok, állampolgáraik,
illetve cégeik vagy vállalataik közötti hátrányos megkülönböztetéshez,

– a Közösség által a Palesztin Hatóság tekintetében alkalmazott
intézkedések nem vezetnek a palesztin lakosság tagjai, a Ciszjordánia és a Gázai-övezet cégei vagy vállalati közötti hátrányos megkülönböztetéshez.

(3) Mindegyik fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat
végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtenni.

70. cikk

(4) Ha a vita a (2) bekezdés szerint nem rendezhető, akkor az
egyik fél értesítheti a másik felet választott bíró kijelöléséről; a
másik félnek két hónapon belül egy második választott bírót kell
kijelölnie.

(1) A felek minden olyan általános vagy konkrét intézkedést megtesznek, amelyek az e megállapodásból származó kötelezettségeik
teljesítéséhez szükségesek. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodásban foglalt célokat teljesítsék.

A vegyes bizottság egy harmadik választott bírót jelöl ki.
A választott bírók döntéseiket többségi szavazással hozzák.
A vitában részt vevő minden fél köteles megtenni a választott bíró
döntésének végrehajtásához szükséges lépéseket.

(2) Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodás szerinti valamely kötelezettségét, megfelelő
intézkedéseket tehet. A különösen sürgős esetektől eltekintve
ezeknek az intézkedéseknek a megtétele előtt a vegyes bizottsághoz eljuttat a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden fontos információt, hogy lehetővé tegye a felek számára elfogadható
megoldás megtalálását.
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Az intézkedések megválasztásánál azokat az intézkedéseket kell
előnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezekről az intézkedésekről azonnal értesíteni kell
a vegyes bizottságot, és a másik fél kérésére ezekről konzultációt
kell folytatni a vegyes bizottság keretében.

11/26. kötet
74. cikk

E megállapodást, amely két példányban angol, arab, dán, finn,
francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd
nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles,
az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe.

71. cikk
Az 1–3. mellékletek és az 1–3. jegyzőkönyvek ennek a
megállapodásnak szerves részét képezik.
A nyilatkozatok a záróokmányban jelennek meg, amely ennek a
megállapodásnak szerves részét képezi.
72. cikk
E megállapodás értelmében a „felek” kifejezés a Palesztin Hatóság
képviseletében a PFSZ-t, valamint a Közösséget jelenti, amelyek
mindegyike megfelelő hatáskörével összhangban jár el.
73. cikk
Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell
alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó
szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott
feltételekkel, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet területén.

75. cikk
(1) Ezt a megállapodást a felek saját eljárásaik szerint hagyják
jóvá.
Ez a megállapodás azon napot követő hónap első napján lép
hatályba, amelyen a felek értesítik egymást az első bekezdésben
említett eljárások teljesítéséről.
(2) Legkésőbb 1999. május 4-én tárgyalások kezdődnek egy
euro-mediterrán társulási megállapodás megkötéséről. A fenti
megállapodás megkötéséig ez a megállapodás a felek által megállapodott esetleges módosítások lehetőségét fenntartva hatályban
marad.
(3) Bármelyik fél felmondhatja ezt a megállapodást a másik félnek küldött értesítéssel. A megállapodás alkalmazása az ilyen értesítés időpontját követő hat hónap után megszűnik.
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Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty
Brysselissä
kahdentenakymmenentenäneljäntenä
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

päivänä

helmikuuta

vuonna
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
Mellékletek jegyzéke

1. melléklet:

A 7. cikk (1) bekezdésében említett termékek

2. melléklet:

A 7. cikk (2) bekezdésében említett termékek

3. melléklet:

A 8. cikk (2) bekezdésében említett termékek
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1. MELLÉKLET

A 7. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK
KN-kód

Ármegnevezés

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs (pl. dió) vagy kakaó hozzáadásával
is:

0403 10 51–
0403 10 99

Joghurt ízesítve, gyümölcs (pl. dió) vagy kakaó hozzáadásával is

0403 90 71–
0403 90 99

Más ízesítve, gyümölcs (pl. dió) vagy kakaó hozzáadásával is

0710 40 00

Csemegekukorica (nyersen gőzölve vagy vízben forrázva), fagyasztva

0711 90 30

Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben
vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

ex 1517

Margarin; állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas
keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével

1517 10 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb
15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90 10

Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

ex 1704

1806

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül; 10 tömegszázalékot
meghaladó szaharóztartalmú, de a 1704 90 10 KN-kód alá tartozó más anyag hozzáadása nélküli édesgyökér-kivonat nélkül
Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

ex 1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból
előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a
0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, a 1901 90 91 KN-kód alá tartozó készítmények kivételével.

ex 1902

Tészta, a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészták kivételéve; kuszkusz elkészítve is

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló
formában

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve
vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy
tartósítva

2001 90 40

Jamszgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
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KN-kód

Ármegnevezés

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy
tartósítva, fagyasztva

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy
tartósítva, fagyasztva

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2008 92 45

Pirítatlan gabonapehely alapú, müzli típusú készítmény

2008 99 85

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var saccharata) kivételével, másképpen elkészítve
vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2008 99 91

Jamszgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, másképpen elkészítve vagy tartósítva,
cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2101 10 98

Kávén alapuló készítmények

2101 20 98

Teán vagy matéteán alapuló készítmények

2101 30 19

Pörkölt pótkávék, kivéve a pörkölt cikóriát

2101 30 99

Pörkölt pótkávéból – kivéve a pörkölt cikóriából – készült kivonatok, eszenciák és
koncentrátumok

2102 10 31–
2102 10 39

Élesztő

ex 2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény:
–

2105
ex 2106

Majonéz

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
Másutt nem említett élelmiszer-készítmény, a 2106 10 20 és 2106 90 92 KN-kódok alá
tartozó élelmiszer-készítmények, valamint az ízesített és színezett cukorszirupok kivételével

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholmentes italok – a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével –
amely tartalmaz a 0401–0404 vtsz. alá tartozó terméket, illetve ezeknek a 0401–0404
vtsz. alá tartozó termékekből előállított zsiradékát

2905 43 00

Mannit

2905 44

Szorbit (D-glucit)

ex 3505 10

Dextrin és más átalakított keményítő, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett és éterezett keményítők kivételével

3505 20

Keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

3809 10

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek,
festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és
készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

3823 60

Nem a 2905 44 KN-kód alá tartozó szorbit
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2. MELLÉKLET
A 7. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK
KN-kód

1902

Tészta és kuszkusz
A

–

durumbúzából

B

–

egyéb

1905 10
1905 20 90

ex 3000

Árumegnevezés

Ropogós kenyér („knäckebrot”)
Mézeskalács és hasonlók, nem kifejezetten cukorbetegek részére:

A

–

a teljes liszttartalomhoz viszonyított legalább 15 tömegszázalék nem búza eredetű
gabonaliszt-tartalommal

B

–

egyéb

A

Gofri és ostya

A1

–

töltelék nélkül, bevonattal vagy anélkül

A1a

–

a teljes liszttartalomhoz viszonyított legalább 15 tömegszázalék nem búza eredetű
gabonaliszt-tartalommal

A1b

–

egyéb

A2

–

egyéb

A2a

–

legalább 1,5 % tejzsír-, illetve legalább 2,5 % tejfehérje-tartalommal

A2b

–

egyéb

1905 40 10

Kétszersült cukor, méz, egyéb édesítőanyag, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy hasonló
anyagok hozzáadásával:

A

–

a teljes liszttartalomhoz viszonyított legalább 15 tömegszázalék nem búza eredetű
gabonaliszt-tartalommal

B

–

egyéb

ex 3000) B
+ 9019)

–

Egyéb pékáruk cukor, méz, egyéb édesítőanyag, tojás, zsír, sajt, gyümölcs, kakaó vagy
hasonló anyagok hozzáadásával:

B1

–

legalább 2,5 tömegszázalék tojás hozzáadásával

B2

–

szárított gyümölcs vagy dió hozzáadásával:

B2a

–

legalább 1,5 % tejzsír, illetve legalább 2,5 % tejfehérje-tartalommal; lásd V. melléklet

B2b

–

egyéb

B3

–

legfeljebb 10 tömegszázalék cukor hozzáadásával, tojás, szárított gyümölcs vagy dió hozzáadása nélkül

1905
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3. MELLÉKLET
A 8. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK
KN-kód

Árumegnevezés

1704 90 39/05

Cukorkák és nyalókák

1806 32 00/2

Csokoládé

1905 90 90/7

Kekszek és ostyák

2005 20 90/6

Zsírban sült burgonyaszeletek és -falatkák

6208 51 00/2

Frottír fürdőköpenyek

6302 60 00

Törülközők
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
Jegyzőkönyvek jegyzéke

1. jegyzőkönyv

A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések

2. jegyzőkönyv

A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések

3. jegyzőkönyv

A „származó termékek” fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
1. JEGYZŐKÖNYV

A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe
történő behozatalára vonatkozó intézkedések

1. cikk
1. A mellékletben felsorolt, Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékek Közösségbe történő
behozatalát az alábbi, valamint a mellékletben foglalt feltételekkel összhangban engedélyezik.
2. A behozatali vámokat vagy eltörlik, vagy az egyes termékek tekintetében az „A” oszlopban jelzett százalékkal
csökkentik.
Ha a közös vámtarifa ad valorem vám és specifikus vám kivetését rendeli el bizonyos termékekre, a
csökkentésnek az „A” oszlopban jelzett és a (3) bekezdésben említett, a „C” oszlopban jelzett mértéke csak az
ad valorem vámra vonatkozik.
3. Bizonyos termékek vámja a rájuk vonatkozóan a „B” oszlopban feltüntetett vámkontingens keretein belül
szűnik meg.
A kontingensen felül behozott mennyiségek tekintetében a közös vámtarifa vámilletékei a „C” oszlopban jelzett
százalékkal csökkennek.
4. Meghatározott más vámmentes termékek tekintetében a rögzített referenciamennyiségeket a „D” oszlop
mutatja.
Ha egy termék behozatalának volumene meghaladja a referenciamennyiséget, a Közösség – a kereskedelmi
forgalom általa évente elvégzett felülvizsgálata figyelembevételével – az érintett terméket olyan közösségi
vámkontingens hatálya alá helyezi, amelynek volumene megegyezik a referenciamennyiséggel. Ilyen esetben a
kontingenst meghaladóan behozott mennyiségre az érintett terméknek megfelelően a közös vámtarifát
alkalmazzák a „C” oszlop szerint teljes vagy csökkentett mértékben.
5. A 3. és 4. pontban említettől eltérő néhány termékre a Közösség a 4. pont értelmében referenciamennyiséget
határozhat meg, amennyiben a kereskedelmi forgalom általa évente elvégzett felülvizsgálata alapján
megállapítja, hogy a behozatal volumene a Közösség piacán nehézségeket okozhat. Ha a terméket utólag a 4.
pontban meghatározott feltételek szerint vámkontingens hatálya alá helyezik, akkor a kontingensen felül
behozott mennyiség tekintetében a közös vámtarifát alkalmazzák az érintett terméktől függően a „C” oszlop
szerinti teljes vagy csökkentett mértékben.
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AZ 1. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE
A

KN-kód

Árumegnevezés

B

C

D

A legnagyobb
kedvezményes
vám
csökkentése (1)

Vámkontingens
mennyisége

A vámtétel
csökkentése a
jelenlegi vagy
lehetséges
kontingens
felett (1)

Referenciamennyiség

(%)

(t)

1 500

(t)

ex 0603 10

Vágott virág és bimbó frissen

100

0%

ex 0702 00 10

Paradicsom frissen vagy hűtve, december 1-jétől március 31-ig

100

60 %

ex 0703 10

Vöröshagyma frissen vagy hűtve, február 15-től május 15-ig

100

60 %

ex 0709 30 00

Padlizsán frissen vagy hűtve, január 15-től április 30-ig

100

60 %

3 000

ex 0709 60

A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse,
frissen vagy hűtve
1 000

1 000

0709 60 10

Édespaprika- vagy pimentafélék

100

40 %

0709 60 99

Más

100

80 %

ex 0709 90 70

Cukkini, frissen vagy hűtve, december 1-jétől február végéig

100

60 %

ex 0709 90 90

Más zöldségek, frissen vagy hűtve
Muscari comosum fajtájú hagyma február 15-től május 15-ig

100

60 %

ex 0710 80

Egyéb zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is)
fagyasztva

100

0710 80 59

A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az
édespaprika vagy pimenta kivételével

100

80 %

0711 90 10

A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények termése, az
édespaprika és pimenta kivételével, ideiglenesen tartósítva, de
azonnali fogyasztásra alkalmatlan állapotban

100

80 %

ex 0805 10

Friss narancs

100

60 %

25 000

ex 0805 20

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine,
wilking és hasonló citrushibridek, frissen

100

60 %

500

ex 0805 30

Citrom (citrus limon, citrus limonum), frissen

100

40 %

800

Grapefruit és citrancs

100

80 %

ex 0807 10 90

Friss dinnye november 1-jétől május 31-ig

100

50 %

ex 0810 10 90

Friss eper november 1-jétől március 31-ig

100

0805 40 00

(1) A vámcsökkentés csak az ad valorem vámra vonatkozik.

1 200

0%

300

10 000
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A

KN-kód

Árumegnevezés

B

C

D

A legnagyobb
kedvezményes
vám
csökkentése (1)

Vámkontingens
mennyisége

A vámtétel
csökkentése a
jelenlegi vagy
lehetséges
kontingens
felett (1)

Referenciamennyiség

(%)

(t)

(t)

ex 0812 90 20

Narancs, darabolva, ideiglenesen tartósítva, de közvetlen
fogyasztásra nem alkalmas állapotban

100

80 %

0904 20 39

Bors, az édespaprika és a spanyol paprika kivételével, szárítva,
nem zúzott, nem őrölt

100

80 %

2001 90 20

A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével, ecettel vagy ecetsavval
elkészítve vagy tartósítva

100

80 %

2005 90 10

A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével, ecet vagy ecetsav nélkül
elkészítve vagy tartósítva, fagyasztás nélkül

100

80 %

(1) A vámcsökkentés csak az ad valorem vámra vonatkozik.
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2. JEGYZŐKÖNYV
a Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe
történő behozatalára vonatkozó intézkedések

1. A mellékletben felsorolt, Közösségből származó termékek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe történő
behozatalát az alábbi, valamint a mellékletben foglalt feltételekkel összhangban engedélyezik.
2. A behozatali vámot a „C” oszlopban foglalt külön rendelkezésekre is tekintettel a „B” oszlopban megadott
vámkontingensek keretein belül vagy megszüntetik, vagy az „A” oszlopban jelzett szintre csökkentik.
3. A kontingenseket meghaladóan behozott mennyiségekre a „C” oszlop különrendelkezéseire is tekintettel a
harmadik országokra vonatkozó általános vámot alkalmazzák.
4. A sajtra és túróra vonatkozóan a vámkontingenst 1997. január 1. és 2000. január 1. között minden évben négy
egyenlő, mindenkor e mennyiség 10–10 %-a mértékének megfelelő részletben növelik.
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A 2. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE

KN-kód

Árumegnevezés

A

B

C

Vám

Vámkontingens

Külön rendelkezések

(%)

(t)

0102 90 71

Élő szarvasmarhafélék, 300 kg-ot meghaladó tömegű, vágásra

0

300

0202 30 90

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (az elülső negyedek nélkül)

0

200

0206 22 90

Szarvasmarhafélék mája fagyasztva (a gyógyszerészeti termékek gyártására szánt máj kivételével)

0

100

0406 90 23

Edam (a reszelt vagy őrölt, valamint a feldolgozásra szánt sajt kivételével)

USD 4/kg

100

1.4. cikkre is
tekintettel

0406 90 78

Gouda (legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és … víztartalommal)

USD 4/kg

100

1.4. cikkre is
tekintettel

1101 00 15

Búzaliszt közönséges búzából és tönkölyből

0

1 100

2309 90 98

Állatok etetésére szolgáló más készítmények, …

2

100
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3. JEGYZŐKÖNYV
a „származó termékek” fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei

TARTALOMJEGYZÉK
I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Meghatározások

II. CÍM

A „SZÁRMAZÓ TERMÉKEK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

A származás kétoldalú halmozása

4. cikk

Teljes egészében az adott helyen létrehozott termékek

5. cikk

Szükséges mértékben megmunkált vagy feldolgozott termékek

6. cikk

Nem szükséges mértékű megmunkálás vagy feldolgozás

7. cikk

Mértékadó egység

8. cikk

Tartozékok, alkatrészek és szerszámok

9. cikk

Termékkészletek

10. cikk

Semleges elemek

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

11. cím

A területiség elve

12. cím

Közvetlen szállítás

13. cím

Kiállítások

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

14. cikk

Vám-visszatérítési vagy vámmentességi tilalom

V. CÍM

SZÁRMAZÁSIGAZOLÁS

15. cikk

Általános követelmények

16. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos eljárás

17. cikk

Utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványok

18. cikk

EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának kibocsátása

19. cikk

EUR.1 szállítási bizonyítványok kibocsátása korábban kibocsátott vagy kiállított származásigazolás
alapján

20. cikk

Számlanyilatkozat kiállításának feltételei

21. cikk

Feljogosított exportőr

22. cikk

A származásigazolás érvényessége

23. cikk

A származásigazolás bemutatása

24. cikk

Részletekben történő behozatal

25. cikk

Mentesség a származásigazolás alól
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26. cikk

A származás alátámasztására szolgáló okmányok

27. cikk

A származásigazolás és az annak alátámasztására szolgáló okmányok megőrzése

28. cikk

Eltérések és formai hibák

29. cikk

ECU-ban kifejezett összegek

VI. CÍM

A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

30. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

31. cikk

Származási igazolások ellenőrzése

32. cikk

A viták rendezése

33. cikk

Bírságok

34. cikk

Vámszabad területek

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

35. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

36. cikk

Különleges feltételek

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

38. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtása

39. cikk

Tranzitáruk vagy raktáron lévő áruk

MELLÉKLETEK
I. melléklet

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található jegyzékhez

II. melléklet

A nem származó anyagokon annak érdekében végzett megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, hogy az előállított termék származó jogállást kapjon

III. melléklet

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és EUR.1 szállítási bizonyítvány kérelmezése

IV. melléklet

Számlanyilatkozat
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I. CÍM
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m) a „területek” magukban foglalják a felségvizeket is.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

II. CÍM

Fogalommeghatározások

A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

E jegyzőkönyv alkalmazásában:
a) „gyártás”: mindenféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a specifikus műveleteket;
b) „anyag”: minden olyan összetevő, nyersanyag, alkotóelem
vagy alkatrész stb., amelyet a termék gyártásánál használnak;
c) „termék”: az előállított termék, még abban az esetben is, ha azt
egy másik gyártási műveletben későbbi felhasználásra szánják;
d) „áru”: anyagok és a termékek egyaránt;
e) „vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodással
(a vámérték megállapításáról szóló WTO-megállapodással)
összhangban meghatározott érték;
f) „gyári ár”: annak a közösségbeli, illetve ciszjordániai és gázaiövezetbeli gyártónak a termékért fizetett gyári ár, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégzik, feltéve hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált
anyag értékét, csökkentve minden olyan belső adóval, amelyet
akkor térítenek vagy téríthetnek vissza, amikor a létrehozott
termék kivitelre kerül;
g) „anyagok értéke”: a felhasznált, nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, vagy ha ez nem ismert, és nem lehet megállapítani, az anyagokért a Közösségben vagy Ciszjordániában
és a Gázai-övezetben fizetett első megállapítható ár;
h) „származó anyagok értéke”: az ilyen anyagoknak a g) pont szerint meghatározott értéke, amelyet értelemszerűen kell alkalmazni;
i) „hozzáadott érték”: úgy kell kiszámítani, hogy a gyári árból
levonásra kerül minden egyes benne foglalt olyan termék
vámértéke, amely nem abból az országból származik, mint
ahol az adott termékeket létrehozták;
j) „árucsoportok” és „vámtarifaszámok”: a Harmonizált Áruleíró
és Kódrendszer nómenklatúrájának összeállítására használt
árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok),
amelyet ez a jegyzőkönyv „Harmonizált Rendszerként” vagy
„HR”-ként említ;
k) a „besorolt”: valamely terméknek vagy anyagnak egy meghatározott vámtarifaszámba történő besorolása;
l) „szállítmány”: azok a termékek, amelyeket vagy egyidőben
küld egy és ugyanaz az exportőr ugyanannak az egy címzettnek, vagy amelyek szállítása egy fuvarokmányban – illetve
ilyen okmány hiányában egy számlában – szerepel;

2. cikk
Általános követelmények
(1) E megállapodás végrehajtásának alkalmazásában az alábbi termékek tekinthetők a Közösségből származónak:
a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében teljes egészében a Közösségben létrehozott termékek;
b) a Közösségben létrehozott olyan termékek, amelyek nem teljes
egészében ott létrehozott anyagokat tartalmaznak, feltéve
hogy az ilyen anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében
vett szükséges mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson
mentek keresztül a Közösségben;
(2) E jegyzőkönyv végrehajtásának alkalmazásában az alábbi termékek tekinthetők teljes egészében Ciszjordániában és a Gázaiövezetben létrejött termékeknek:
a) az e jegyzőkönyv 4. cikke értelmében teljes egészében Ciszjordániában és a Gázai-övezetben létrehozott termékek;
b) a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben létrehozott olyan termékek, amelyek nem teljes egészében ott létrehozott anyagokat tartalmaznak, feltéve hogy az ilyen anyagok az e jegyzőkönyv 5. cikke értelmében vett szükséges mértékű
megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Ciszjordániában és a Gázai-övezetben.

3. cikk
A származás kétoldalú halmozása
(1) A Közösségből származó anyagokat Ciszjordániából és a
Gázai-övezetből származó anyagoknak tekintik, ha azok beépítésre kerültek egy ott létrehozott termékbe. Az ilyen anyagoknak
nem kell a szükséges mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson keresztülmenniük, amennyiben azok az e jegyzőkönyv 6.
cikke (1) bekezdésében említettet meghaladó mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson estek át.
(2) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó anyagokat
a Közösségből származó anyagoknak tekintik, ha azok beépítésre
kerültek egy ott létrehozott termékbe. Az ilyen anyagoknak nem
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kell a szükséges mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson
keresztülmenniük, amennyiben azok az e jegyzőkönyv 6. cikke
(1) bekezdésében említettet meghaladó mértékű megmunkáláson
vagy feldolgozáson estek át.

4. cikk
Teljes egészében az adott helyen létrehozott termékek
(1) Az alábbi termékek tekinthetők teljes egészében a Közösségben, illetve Ciszjordániában és a Gázai-övezetben létrehozott termékeknek:
a) az adott területen a talajból vagy tengerfenékről kinyert ásványi termékek;
b) az adott területen betakarított zöldségfélék;

155

b) amelyek az EK valamely tagállamának vagy Ciszjordánia és a
Gázai-övezet zászlója alatt hajóznak,

c) amelyek legalább 50 %-ban az EK tagállamai vagy Ciszjordánia
és a Gázai-övezet állampolgárainak vagy olyan vállalatnak a
tulajdonában vannak, amelynek székhelye ezen államok egyikében van, amelynek vezetője vagy vezetői, igazgatótanácsának elnöke vagy felügyelő bizottságának elnöke, valamint a fenti testületek tagjai többségét az EK tagállamainak
vagy a Ciszjordániának és a Gázai-övezetnek az állampolgárai
adják, ezenkívül társulás vagy korlátolt felelősségű társaságok
esetében amelyek tőkéjének legalább fele az adott államoknak,
vagy az említett államok közjogi testületeinek vagy állampolgárainak tulajdonát képezi;

d) amelyek kapitánya és tisztjei az EK tagállamainak vagy Ciszjordániának és a Gázai-övezetnek az állampolgárai; és

e) amelyek legénységének legalább 75 %-a az EK tagállamainak
vagy Ciszjordániának és a Gázai-övezetnek az állampolgára.

c) az adott területen született és tenyésztett élő állatok;
d) az adott területen tenyésztett élő állatokból származó termékek;
e) az adott területen folytatott vadászat vagy halászat eredményeként szerzett termékek;
f) tengeri halászati termékek és a Közösség, illetve Ciszjordánia
és a Gázai-övezet felségvizein kívül saját hajóikkal a tengerből
kinyert más termékek;
g) kizárólag az f) pontban említett termékekből saját gyártással
foglalkozó hajóik fedélzetén készült termékek;
h) az adott területen begyűjtött használt cikkek, amelyek csak
nyersanyagok visszanyerésére alkalmasak, beleértve a csak
újrafutózásra vagy hulladékként történő felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat;
i) az adott területen végzett gyártási tevékenységből származó
hulladék és selejt;
j) a tengeri talajából vagy altalajából az említettek felségvizein
kívül kinyert termékek, amennyiben kizárólagos joguk van
annak a talajnak vagy altalajnak a hasznosítására;
k) az adott területen kizárólag az a)–j) pontban meghatározott
termékekből előállított termékek.
(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában a „hajóik” és a „gyártással
foglalkozó hajóik” fogalmak csak olyan hajókra és gyártással foglalkozó hajókra vonatkoznak:
a) amelyeket az EK valamely tagállamában vagy Ciszjordániában
és a Gázai-övezetben tartanak nyilván vagy jegyeztek be;

5. cikk
Szükséges mértékben megmunkált vagy feldolgozott
termékek

(1) A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében az adott
helyen létrehozott termékeket akkor tekintik szükséges mértékben megmunkált vagy feldolgozott termékeknek, ha a II. mellékletben szereplő jegyzék feltételei teljesülnek.

A fent említett feltételek az e megállapodás által érintett minden
termék esetében jelzik, hogy milyen megmunkálást vagy feldolgozást kell végezni a termékek gyártása során felhasznált, nem
származó termékeken, és ezek a feltételek csak az ilyen anyagokra
vonatkoznak. Ennek megfelelően, ha egy, a jegyzékben foglalt feltételekkel összhangban származó jogállást szerzett terméket egy
másik termék gyártásához használnak fel, arra nem vonatkoznak
az arra a termékre érvényes feltételek, amely a szóban forgó terméket magában foglalja, és nem kell tekintetbe venni azokat a
nem származó anyagokat, amelyeket annak gyártása során esetleg felhasználtak.

(2) A jegyzékben foglalt feltételek szerint egy termék gyártásához
fel nem használható nem származó anyagokat az (1) bekezdés
ellenére fel lehet használni, ha:

a) összértékük nem haladja meg a termék gyári árának 10 %-át;

b) ha a jegyzékben a nem származó anyagok maximális értékére
megadott százalékokat nem lépik túl e bekezdés alkalmazásával.
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Ez a bekezdés nem vonatkozik a Harmonizált Rendszer 50–63.
árucsoportjaiba tartozó termékekre.

7. cikk
Mértékadó egység

(3) A 6. cikkben foglaltak kivételével az (1) és (2) bekezdést kell
alkalmazni.

6. cikk
Nem szükséges mértékű megmunkálás vagy feldolgozás
(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék jogállásának
megadásához az alábbi műveleteket tekintik nem szükséges mértékű megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, függetlenül attól,
hogy teljesülnek-e az 5. cikk követelményei:
a) olyan műveletek, amelyek célja a szállítás és a tárolás során a
termék jó állapotának megőrzése (szellőztetés, kiterítés, szárítás, hűtés, sóba, kén-dioxidba vagy más vizes oldatokba helyezés, sérült részek eltávolítása és más hasonló műveletek);
b) a por eltávolításából, rostálásból vagy szűrésből, válogatásból,
osztályozásból, összeillesztésből (beleértve a termékkészletek
összeállítását), mosásból, festésből, felvágásból álló egyszerű
műveletek;
c) i. csomagolás megváltoztatása, felbontása és csomagok
összeállítása;
ii. egyszerűen üvegbe, palackba töltés, zsákba, ládába,
dobozba helyezés, kartonra vagy lapra erősítés stb., és minden egyéb egyszerű csomagolási művelet;

(1) E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában mértékadó
egység alatt az a termék értendő, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrájának felhasználásával végzett besorolásakor
alapegységnek tekintenek.
Ennek megfelelően:
a) ha egy cikkcsoportból vagy termékegyüttesből álló terméket a
Harmonizált Rendszer alapján egy tarifaszám alá sorolnak be,
az egész együtt alkotja a mértékadó egységet;
b) ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá tartozó több azonos termékből áll, e jegyzőkönyv alkalmazásakor minden terméket egyenként kell figyelembe venni.
(2) Ha a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya szerint besorolás szempontjából a termék csomagolással együtt értendő,
akkor a csomagolást a származás meghatározásához a termék
részének tekintik.

8. cikk
Tartozékok, alkatrészek és szerszámok
Egy berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt
feladott olyan tartozékokat, alkatrészeket és szerszámokat,
amelyek a normál berendezés részét képezik, és annak árában
bennfoglaltatnak, vagy amelyeket nem számláznak külön, a
kérdéses berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel egy
egységnek kell tekinteni.

d) jelöléseknek, címkéknek és más megkülönböztető jeleknek a
termékekre vagy csomagolásukra erősítése;

9. cikk
Termékkészletek

e) akár különböző, akár azonos termékfajták egyszerű összekeverése, amennyiben a keverék egy vagy több alkotóeleme nem
felel meg az ebben a jegyzőkönyvben megállapított azon feltételeknek, amelyek alapján azokat a Közösségből, illetve
Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származónak lehet tekinteni;

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabályában meghatározott
termékkészleteket származónak kell tekinteni, ha minden
alkotórésze származó termék. Ha azonban a termékkészletet
származó és nem származó termékekből állítják össze, a
termékkészlet egészét származónak kell tekinteni, feltéve hogy a
nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyári
árának 15 %-át.

f) a részek egyszerű összeszerelése komplett termékké;
10. cikk

g) az a)–f) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

Semleges elemek
h) állatok levágása.
(2) Annak megítélésénél, hogy a terméken végrehajtott megmunkálás vagy feldolgozás az (1) bekezdés érelmében elégtelennek
számít-e, a Közösségben vagy a Ciszjordániában és a Gázaiövezetben az ezen a terméken végrehajtott minden műveletet együtt kell figyelembe venni.

Annak meghatározására, hogy egy termék származó termék-e,
nem szükséges megállapítani az alábbi, a termékek gyártásához
esetleg felhasznált dolgok származását:
a) energia és üzemanyag;
b) üzem és berendezések;
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c) gépek és szerszámok;
d) a gyártás során használt olyan áruk, amelyek a termék végső
összetételébe nem kerülnek be, vagy amelyek beépítését nem
tervezik.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének bizonyítékát az importőr ország vámhatóságai részére az alábbiak bemutatásával kell szolgáltatni:
a) egy egységes fuvarokmány, amely az áru útját tartalmazza az
exportőr országtól a tranzitországon keresztül; vagy
b) egy, a tranzitország vámhatóságai által kibocsátott bizonylat,
amely:

III. CÍM

i. tartalmazza a termékek pontos leírását;
TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

ii. tartalmazza a termék ki- és újra berakodásának időpontját,
és ha van ilyen, az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét; valamint
11. cikk
A területiség elve
(1) A II. címben a származó jogállás megszerzésére vonatkozó
feltételeket a Közösségben, illetve Ciszjordániában és a Gázaiövezetben megszakítás nélkül kell teljesíteni.

iii. igazolja, hogy a termékek milyen feltételek mellett maradtak a tranzitországban; vagy
c) ezek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

13. cikk
(2) Ha a Közösségből, illetve Ciszjordániából és a Gázai-övezetből
származó, egy másik országba kivitt termékeket visszaküldenek,
akkor azokat nem származónak kell tekinteni, amennyiben a
vámhatóságoknak kielégítő módon nem tudják bizonyítani, hogy
a) a visszaküldött áruk azonosak a kivitt árukkal; és
b) ezek az áruk az adott harmadik országban való tartózkodásuk
vagy a kivitelük folyamán nem estek át olyan műveleten,
amely a jó állapotuk fenntartásához szükséges mértéket meghaladja.

12. cikk
Közvetlen szállítás
(1) A megállapodás alapján biztosított kedvezményes elbánás
csak e jegyzőkönyv követelményeit kielégítő, közvetlenül a
Közösség, illetve Ciszjordánia és a Gázai-övezet között szállított
termékekre vonatkozik. Az egy és osztatlan szállítmányt képező
termékeket azonban – ha arra alkalom adódik – az adott másik
területen más szállítóeszközbe történő átrakás vagy raktározás
céljából más területeken is át lehet szállítani, feltéve hogy azok a
tranzit vagy raktározás országában a vámhatóságok ellenőrzése
alatt maradnak, és a kirakodástól, az újbóli berakodástól vagy termékek jó állapotának fenntartása érdekében végzett műveletektől
eltekintve más műveletet nem végeznek rajtuk.
A származó termékeket a Közösségen, illetve Ciszjordánián és a
Gázai-övezeten kívüli területeken csővezetéken lehet szállítani.

Kiállítások
(1) Ha egy származó terméket kiállításra egy másik országba küldenek, és a kiállítás után a Közösségbe, illetve Ciszjordániába és a
Gázai-övezetbe történő behozatal céljából eladnak, akkor arra a
termékre behozatalkor a megállapodás rendelkezéseiből származó előnyök érvényesek, feltéve hogy a vámhatóságok számára
kielégítően igazolják, hogy
a) ezeket a termékeket a Közösségből vagy Ciszjordániából és a
Gázai-övezetből egy exportőr szállította abba az országba,
amelyben a kiállítást tartják, és ott kiállításon mutatta be azokat;
b) ez az exportőr ezeket a termékeket egy közösségbeli, illetve
ciszjordániai és a gázai-övezetbeli személynek adta el vagy
értékesítette más módon;
c) a termékeket a kiállítás ideje alatt vagy közvetlenül azt követően a kiállításra való elküldésének megfelelő állapotban szállították; valamint
d) mivel a termékeket kiállításra küldték, ezeket nem használták
a kiállításon való bemutatástól eltérő más célra.
(2) Az V. cím rendelkezéseivel összhangban származásigazolást
kell kibocsátani vagy kiállítani, és a szokásos módon be kell nyújtani az importőr ország vámhatóságainak. A kiállítás nevét és
címét fel kell tüntetni az igazoláson. Szükség esetén további
okmányos bizonyítékokat követelhetnek meg arról, hogy milyen
feltételek mellett állították ki a termékeket a kiállításon.
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(3) Az (1) bekezdés minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműipari kiállításra, vásárra, vagy hasonló nyilvános árubemutatóra vagy showra vonatkozik, amelyet nem üzletekben vagy üzleti helyiségekben magáncélra szerveztek külföldi
termékek eladása érdekében, és amely során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.
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alkalmazni kell. Nem zárják ki továbbá a mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportvisszatérítési rendszer alkalmazását,
amely a megállapodás rendelkezéseivel összhangban kivitel alkalmával alkalmazandó.

(6) E cikk rendelkezéseit 2000. január 1-jétől kell alkalmazni, és
azok közös egyetértéssel vizsgálhatók felül.

V. CÍM
IV. CÍM

SZÁRMAZÁSIGAZOLÁS

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk
Általános követelmények

14. cikk
Vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1) A Közösségből, illetve Ciszjordániából és a Gázai-övezetből
származó termékek gyártásánál használt olyan nem származó
anyagok, amelyekre származásigazolást bocsátottak vagy állítottak ki az V. cím rendelkezéseivel összhangban, a Közösségben,
illetve Ciszjordániában és a Gázai-övezetben nem tartoznak semmilyen jellegű vámvisszatérítés vagy vámmentesség hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tilalom a Közösségben, illetve
Ciszjordániában és a Gázai-övezetben érvényes minden olyan
intézkedésre vonatkozik, amely alapján az gyártáshoz felhasznált
anyagokra a vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat teljes
mértékben vagy részben visszatérítik, elengedik, vagy nem fizetik
meg, amennyiben ilyen visszatérítés, elengedés vagy meg nem
fizetés alkalmazandó kifejezetten vagy ténylegesen akkor, amikor
az említett anyagokból létrehozott termékek kivitelre kerülnek, de
nem alkalmazandó akkor, ha ezeket a termékeket a Közösségben,
illetve Ciszjordániában és a Gázai-övezetben hazai felhasználásra
tartják meg.

(3) A származásigazolással rendelkező termékek exportőre a
vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden,
annak bizonyítására alkalmas okmányt, hogy az érintett termékek gyártása során felhasznált nem származó anyagoknál nem
részesültek vámvisszatérítésben, és hogy az ilyen anyagokra érvényes minden vámot vagy vámokkal azonos hatású díjat ténylegesen megfizettek.

(1) A Közösségből származó termékek a Ciszjordániába és a
Gázai-övezetbe történő behozatal alkalmával, a Ciszjordániából és
a Gázai-övezetből származó termékek pedig a Közösségbe történő behozatal alkalmával az alábbi okmányok benyújtása ellenében részesülnek az e megállapodás nyújtotta előnyökből:
a) a III. mellékletben szereplő minta szerinti EUR.1 szállítási
bizonyítvány; vagy
b) a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az
exportőr által a IV. mellékletben szereplő szöveggel adott nyilatkozat egy olyan számlán, szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel ismerteti az érintett termékeket ahhoz, hogy azok azonosíthatóak legyenek (a
továbbiakban a „számlanyilatkozat”).
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az ennek a jegyzőkönyvnek az
értelmezésében származó termékek a 25. cikkben meghatározott
esetekben anélkül részesülhetnek az e megállapodás nyújtotta előnyökből, hogy be kellene nyújtani a fent említett okmányok bármelyikét.
16. cikk
Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásával
kapcsolatos eljárás
(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportőr ország vámhatóságai az exportőr, vagy az exportőr felelősségére annak meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelem alapján
bocsátják ki.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell a alkalmazni 7. cikk
(2) bekezdésének értelmezésében a csomagolásra, a 8 cikk értelmezésében a tartozékokra, alkatrészekre és szerszámokra, a
9. cikk értelmezésében termékkészlet formájában szereplő termékekre is, ha az ilyen cikkek nem származónak minősülnek.

(2) Ebből a célból az exportőr vagy annak meghatalmazott képviselője kitölti egyrészt az EUR.1 szállítási bizonyítványt, másrészt
azt a kérelemnyomtatványt, melynek a mintapéldányai a III. mellékletben jelennek meg. Ezeket a nyomtatványokat a megállapodás valamelyik nyelvén kell kitölteni az exportőr ország nemzeti
jogszabályaival összhangban. Kézírással való kitöltés esetén azt
tintával, nyomtatott betűkkel kell végezni. A termékek leírását az
e célra fenntartott rovatban üres sorok kihagyása nélkül kell megadni. Ha a rovatot nem töltötték ki teljesen, akkor egy vízszintes
vonalat kell húzni termékleírás utolsó sora alatt, és az üres helyet
át kell húzni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései csak az olyan anyagokra
vonatkoznak, amilyen jellegű anyagokra a megállapodást

(3) Az EUR.1. szállítási bizonyítvány kiadására kérelmet benyújtó
exportőr az EUR.1 szállítási bizonyítványt kibocsátó exportőr
ország vámhatóságainak kérésére bármikor kész minden olyan
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megfelelő okmány bemutatására, amely az érintett termékek származó jogállását, valamint e jegyzőkönyv többi feltételének a tel
jesítését igazolja.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt egy EK tagállam, illetve a
Ciszjordánia és a Gázai-övezet vámhatóságai bocsátják ki, ha az
érintett termékeket a Közösségből, Ciszjordániából és a Gázaiövezetből vagy a 4. cikkben említett valamelyik más országból
származó termékeknek lehet tekinteni, és azok e jegyzőkönyv
többi feltételének is megfelelnek.

(5) A kibocsátó vámhatóságok minden ahhoz szükséges lépést
megtesznek, hogy megállapítsák a termékek származási jogállását, és e jegyzőkönyv egyéb feltételeinek teljesülését. E célból
jogukban áll bármilyen bizonyítékot bekérni, és az exportőr
számláival kapcsolatban bármilyen vizsgálatot vagy célszerűnek
tartott más ellenőrzést elvégezni. A kibocsátó vámhatóságok arra
is ügyelnek, hogy a (2) bekezdésben említett nyomtatványokat
megfelelően töltsék ki. Különösen azt ellenőrzik, hogy a termékek leírására fenntartott helyet olyan módon töltötték-e ki, hogy
azzal kizárják a csalárd kiegészítés minden lehetőségét.

159

(4) A utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványokon
az alábbi kifejezések egyikének kell szerepelnie:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”,
„RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
„ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”,
„EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,
„UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „
”

(5) A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási
bizonyítványon szereplő „Megjegyzések” rovatba kell beírni.

18. cikk
EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának
kibocsátása

(6) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány 11. rovatában meg kell adni
a kibocsátás dátumát.

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy
megsemmisülése esetén az exportőr az azt kibocsátó vámhatóságokat kérheti, hogy a birtokukban lévő kiviteli okmányok alapján
állítsanak ki egy másodpéldányt.

(7) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóságok azonnal
kiadják és az exportőr rendelkezésére bocsátják, amint a kivitel
megtörtént, vagy megtörténtét biztosították.

(2) Az ily módon kibocsátott másodpéldányt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

17. cikk

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”,
„DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”,
„KAKSOISKAPPALE”, „
”.

Utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványok

(1) A 16. cikk (7) bekezdésétől eltérően EUR.1 szállítási bizonyítvány kivételesen kibocsátható azon termékek kivitelét követően
is, amelyekre az vonatkozik, ha:
a) azt a kivitel alkalmával hibák, nem szándékos hiányosságok
vagy különleges körülmények miatt nem bocsátották ki; vagy
b) a vámhatóságok számára kielégítő módon bizonyítást nyer,
hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásra került, de
a behozatal alkalmával technikai okok miatt nem fogadták el.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében az exportőrnek ebben
a kérelmében fel kell tüntetnie azon termékek kivitelének helyét
és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és közölnie kell kérelmének okait.

(3) A vámhatóságok EUR.1. szállítási bizonyítványt utólagosan
csak azt követően bocsáthatnak ki, hogy megvizsgálták, az exportőr kérelmében szereplő információk megegyeznek-e a megfelelő
iratanyagokban szereplő információkkal.

(3) A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási
bizonyítvány másodpéldányán lévő „Megjegyzések” rovatba kell
beírni.

(4) A másodpéldány, amelyen szerepelnie kell az eredeti EUR.1
szállítási bizonyítvány kibocsátási dátumának, ettől a naptól kezdődően hatályos.

19. cikk
EUR.1 szállítási bizonyítványok kibocsátása korábban
kibocsátott vagy kiállított származásigazolás alapján

1. Ha származó termékeket a Közösségben vagy Ciszjordániában
és a Gázai-övezetben vámfelügyelet alá helyeznek, az eredeti
származásigazolást egy vagy több EUR.1 szállítási
bizonyítvánnyal lehet felváltani abból a célból, hogy ezen
termékek egészét vagy azok egy részét a Közösségen vagy
Ciszjordánián és a Gázai-övezeten belül továbbítsák. Ezeket a
helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítványokat az a vámhivatal
bocsátja ki, amelynek a felügyelete alá a termékeket helyezték.
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20. cikk

Számlanyilatkozat kiállításának feltételei
(1) A 15. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számlanyilatkozatot az alábbiak állíthatják ki:

11/26. kötet

vizsgálatához szükséges, a vámhatóságokat kielégítő minden
garanciát, valamint e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését.
(2) A vámhatóságok a feljogosított exportőri státusz megadását
az általuk célravezetőnek ítélt feltételektől tehetik függővé.

a) a 21. cikk értelmezése szerint feljogosított exportőr; vagy

(3) A vámhatóságok a feljogosított exportőrnek vámengedélyszámot adnak, amelyet fel kell tüntetni a számlanyilatkozaton.

b) bármilyen exportőr egy vagy több csomagból álló, származó
termékeket tartalmazó bármely olyan szállítmány esetében,
amelyek összértéke nem haladja meg a 6 000 ECU-t.

(4) A vámhatóságok folyamatosan ellenőrzik az engedélynek a
feljogosított exportőr által történő alkalmazását.

(2) Számlanyilatkozatot akkor lehet kiállítani, ha az érintett termékek a Közösségből, Ciszjordániából és a Gázai-övezetből vagy
a 4. cikkben említett valamelyik más országból származó terméknek minősíthetők, és ha megfelelnek e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.
(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr az exportőr ország
vámhatóságai kérésére bármikor kész minden olyan megfelelő
okmányt bemutatni, amely bizonyítja az érintett termékek származó jogállását, valamint e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek
a teljesítését.
(4) A számlanyilatkozatot az exportőr állítja ki úgy, hogy a IV.
mellékletben olvasható szövegű nyilatkozatot az említett IV. mellékletben megadott valamelyik nyelvi változatban és az exportőr
ország nemzeti jogszabályaival összhangban gépeléssel, bélyegzéssel vagy nyomtatással rávezeti a számlára, a szállítólevélre vagy
más kereskedelmi okmányra. Ha a nyilatkozat kézírással készül,
akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell írni.

(5) A vámhatóságok bármikor visszavonhatják az engedélyt. Ezt
akkor teszik, ha a feljogosított exportőr már nem biztosítja az (1)
bekezdésben említett garanciákat, nem teljesíti a (2) bekezdésben
említett feltételeket, vagy más módon használja helytelenül az
engedélyt.

22. cikk
A származásigazolás érvényessége
(1) A származásigazolás az exportőr országban történt kibocsátás dátumától számított négy hónapig érvényes, és ezen időszak
alatt kell azt bemutatni az importőr ország vámhatóságainak.
(2) Az importőr ország vámhatóságainak az (1) bekezdésben
meghatározott bemutatási végső határidő után benyújtott származásigazolások akkor fogadhatók el kedvezményes elbánás
kérésére, ha az említett okmányokat az előírt végső határidőn
belül rendkívüli körülmények miatt nem tudták benyújtani.

(5) A számlanyilatkozatokon szerepelnie kell az exportőr saját
kezűleg írt eredeti aláírásának. A 21. cikk értelmezése szerint feljogosított exportőrnek azonban nem kell aláírnia ilyen nyilatkozatokat akkor, ha az exportőr ország vámhatóságai felé írásban
vállalja, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely úgy azonosítja őt, mintha azt ő saját kezűleg írta
volna alá.

(3) A késedelmes bemutatás más eseteiben az importőr ország
vámhatóságai akkor fogadhatják el a származásigazolást, ha a termékeket az említett végső határidő előtt bemutatásra beterjesztették.

(6) A számlanyilatkozatot az exportőr a számlanyilatkozat által
érintett termékek kivitelének időpontjában vagy azok kivitelét
követően állíthatja ki azzal a feltétellel, hogy azt az importőr
országban a számlanyilatkozat által érintett termékek bevitelét
követő legkésőbb két éven belül bemutatják.

A származásigazolás bemutatása

21. cikk

23. cikk

A származásigazolásokat az importőr ország vámhatóságainak az
ebben az országban érvényes eljárásokkal összhangban kell
bemutatni. Az említett hatóságok kérhetik a származásigazolás
fordítását, és azt is kérhetik, hogy a behozatali árunyilatkozathoz
az importőr olyan értelmű nyilatkozatát mellékeljék, amelyből
kitűnik, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás
végrehajtásához szükséges feltételeknek.

Feljogosított exportőr
24. cikk
(1) Az exportőr ország vámhatóságai egy az e megállapodás alá
tartozó termékek gyakori szállítását végző exportőrt feljogosíthatnak arra, hogy az érintett termékek értékétől függetlenül állítson
ki számlanyilatkozatokat. Az ilyen jogosultságra igényt tartó
exportőrnek biztosítania kell a termékek származó jogállásának

Részletekben történő behozatal
Ha az importőr kérésére, az importőr ország vámhatóságai által
előírt feltételekkel a Harmonizált Rendszer 2. általános szabálya a)
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pontjának értelmezése szerint a XVI. és XVII. szakasz vagy a 7308.
és 9406. vámtarifaszáma alá tartozó szétszerelt vagy össze nem
szerelt terméket hoznak be részletekben, akkor az első részlet
behozatalakor a vámhatóságoknak csak egy származásigazolást
kell bemutatni.

25. cikk

Mentesség a származásigazolás alól

(1) A magánszemélyektől magánszemélyek részére kiscsomagokként küldött, illetve az utazói személypoggyász részét képező termékeket származó termékeknek tekintik anélkül, hogy származásigazolás bemutatását követelnék meg, feltéve hogy ezeket a
termékeket nem kereskedelmi célra hozták be, és nyilatkozatot
adtak arra vonatkozólag, hogy a termékek e megállapodás követelményeinek megfelelnek, valamint ha nincs kétség az ilyen nyilatkozat helyességét illetően. Postán küldött termékek esetében ezt
a nyilatkozatot a C2/CP3 vámáru-nyilatkozattal vagy egy ehhez a
dokumentumhoz mellékelt papírlapon lehet megtenni.

(2) Az alkalmi, és kizárólag a címzett vagy az utazók, illetve családtagjaik személyes használatára szolgáló termékekből álló behozatal nem számít kereskedelmi célú behozatalnak, ha a termékek
jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy behozataluknak
nincs kereskedelmi célja.

(3) Továbbá e termékek összértéke kis csomagok esetében nem
haladhatja meg az 500 ECU-t, az utazói személypoggyász részét
képező termékek esetében pedig az 1200 ECU-t.

26. cikk
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okmányokat az adott területen érvényes jogszabályokkal összhangban alkalmazzák;
c) a Közösségben vagy Ciszjordániában és a Gázai-övezetben
kibocsátott vagy kiállított, a Közösségben vagy Ciszjordániában és a Gázai-övezetben végzett anyagmegmunkálást vagy
-feldolgozást igazoló okmányok, ha ezeket a okmányokat az
adott területen érvényes jogszabályokkal összhangban alkalmazzák;
d) a Közösségben vagy Ciszjordániában és a Gázai-övezetben
kibocsátott vagy kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványok
vagy számlanyilatkozatok, amelyek bizonyítják a felhasznált
anyagok származó jogállását e jegyzőkönyvvel összhangban.

27. cikk
A származásigazolás és az annak alátámasztására szolgáló
okmányok megőrzése

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátását igénylő exportőr a 16. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat legalább
három évig megőrzi.

(2) A számlanyilatkozatot kiállító exportőr legalább három évig
megőrzi ennek a számlanyilatkozatnak egy példányát, valamint a
20. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat.

(3) Az exportőr ország EUR.1 szállítási bizonyítványt kibocsátó
vámhatóságai a 16. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet legalább három évig megőrzik.

(4) Az importőr ország vámhatóságai a részükre benyújtott EUR.1. szállítási bizonyítványokat és a számlanyilatkozatokat legalább
három évig őrzik meg.

A származás alátámasztására szolgáló okmányok
28. cikk
A 16. cikk (3) bekezdésében és a 20. cikk (3) bekezdésében említett, annak bizonyítására szolgáló okmányok, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványban vagy a számlanyilatkozatban szereplő termékek a Közösségből vagy Ciszjordániából és a Gázai-övezetből
származó termékeknek minősülnek, és e jegyzőkönyv feltételeinek megfelelnek, többek között az alábbiakból állhatnak:

a) az exportőr vagy a szállító által az adott áruk létrehozására
alkalmazott eljárások közvetlen bizonyítéka például számlái
vagy belső könyvelése alapján;

b) a felhasznált anyagok származó jogállásának bizonyítására
szolgáló, a Közösségben vagy Ciszjordániában és a Gázaiövezetben kibocsátott vagy kiállított okmányok, ha ezeket az

Eltérések és formai hibák

(1) A származásigazolásban és a vámhatóságoknak a termékek
behozatalához szükséges alaki követelmények elvégzése céljából
benyújtott okmányokban szereplő nyilatkozatok közötti kisebb
eltérések esetén a származásigazolás nem válik ipso facto érvénytelenné, ha megfelelően megállapítást nyer, hogy ez az okmány a
benyújtott termékekre vonatkozik.

(2) Az olyan nyilvánvaló formai hibák, mint például a származásigazoláson szereplő gépelési hibák, nem vezethetnek ennek az
okmánynak az elutasításához, ha ezek a hibák nem teszik kétségessé az ebben az okmányban tett nyilatkozatok helyességét.
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29. cikk

31. cikk

ECU-ben kifejezett összegek

A származásigazolás vizsgálata

(1) Az exportőr ország nemzeti valutájában kifejezett olyan
összegeket, amelyek megfelelnek az ECU-ben kifejezett összegeknek, az exportőr ország állapítja meg, és az Európai Bizottságon
keresztül közli az importőr országokkal.
(2) Ha az összegek meghaladják az importőr ország által megállapított megfelelő összegeket, az importőr ország akkor fogadja el
azokat, ha a termékeket az exportőr ország valutájában számlázzák. Ha a termékeket egy másik EK tagállam valutájában számlázzák, az importőr ország elismeri az adott ország által közölt
összeget.
(3) A nemzeti valutában alkalmazandó összegek megegyeznek az
ECU-ben kifejezett összegnek az adott nemzeti valutára átszámított, 1996. október első munkanapján érvényes ellenértékével.
(4) Az ECU-ben kifejezett összegeket és azoknak az EK tagállamok, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet nemzeti valutájában kifejezett ellenértékét a vegyes bizottság a Közösség vagy a
Palesztin Hatóság kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat elvégzésekor a vegyes bizottság gondoskodik arról, hogy a nemzeti valutában kifejezett összegek ne csökkenjenek, továbbá mérlegeli,
nincs-e szükség az adott korlátozások reálértékben mért hatásainak megőrzésére. E célból dönthet úgy, hogy módosítja az ECUben kifejezett összegeket.

VI. CÍM
A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

30. cikk
Kölcsönös segítségnyújtás
(1) Az EK tagállamok, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet
vámhatóságai az Európai Bizottságon keresztül ellátják egymást a
vámhivatalaikban az EUR.1 szállítási bizonyítványok kibocsátására használt bélyegzők mintanyomatával, és közlik egymással
azon vámhivatalok címeit, amelyek feladata az említett bizonyítványok és számlanyilatkozatok vizsgálata.
(2) E jegyzőkönyv megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Közösség és a Palesztin Hatóság illetékes vámigazgatásaikon
keresztül segítséget nyújtanak egymásnak az EUR.1 szállítási bizonyítványok vagy a számlanyilatkozatok valódiságának, valamint
az e dokumentumokban szereplő információk helyességének a
vizsgálatában.

(1) A származásigazolások utólagos vizsgálatát szúrópróbaszerűen, illetve minden olyan esetben elvégzik, ha az importőr ország
vámhatóságainak indokolt kétségei vannak az ilyen dokumentumok valódiságát, az érintett termékek származó jogállását vagy e
jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését illetően.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása céljából az
importőr ország vámhatóságai az EUR.1 szállítási bizonyítványt
és – ha az benyújtásra került – a számlát, a számlanyilatkozatot
vagy ezeknek a dokumentumoknak egy másolatát visszajuttatják
az exportőr ország vámhatóságainak, adott esetben megadva a
vizsgálat okait. A vizsgálati igény alátámasztására továbbítanak
minden olyan megszerzett dokumentumot és információt, amelyből arra lehet következtetni, hogy a származásigazolásban szereplő információ helytelen.

(3) A vizsgálatot az exportőr ország vámhatóságai végzik el.
Ebből a célból jogukban áll bekérni minden bizonyítékot, és az
exportőr könyveiben bármilyen vizsgálatot elvégezni vagy bármilyen célravezetőnek tartott egyéb ellenőrzést végrehajtani.

(4) Ha az importőr ország vámhatóságai úgy döntenek, hogy –
amíg a vizsgálat eredményeit meg nem kapják – felfüggesztik az
érintett termékek kedvezményes elbánását, felajánlják az importőrnek, hogy a termékeket a szükségesnek ítélt óvintézkedések
figyelembevételével adják ki.

(5) A vizsgálatot kérő vámhatóságokat a lehető legrövidebb időn
belül tájékoztatni kell ennek a vizsgálatnak az eredményéről.
Ezeknek az eredményeknek egyértelműen ki kell mutatniuk, hogy
a dokumentumok hitelesek-e, és hogy az érintett termékeket a
Közösségből, illetve Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékeknek lehet-e tekinteni, és azok megfelelnek-e e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

(6) Ha indokoltan kétséges esetekben a vizsgálati igénybejelentés
dátumától számított 10 hónapon belül nem érkezik válasz, vagy
ha a válasz nem tartalmaz elengedő információt a kérdéses dokumentum hitelességének vagy a termékek tényleges származásának
meghatározására, a vizsgálatot igénylő vámhatóságok – ha rendkívüli körülmények nem állnak fenn – elutasítják a kedvezményekre való jogosultságot.

32. cikk
A viták rendezése

Ha olyan vita keletkezik a 31. cikk vizsgálati eljárásaival
kapcsolatban, amelyet a vizsgálatot igénylő vámhatóságok és az
ennek a vizsgálatnak az elvégzéséért felelős vámhatóságok
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egymás között nem tudnak rendezni, vagy ha kérdések vetődnek
fel e jegyzőkönyv értelmezését illetően, akkor ezeket a vegyes
bizottság elé terjesztik.
Az importőr és az importőr ország vámhatóságai közötti viták
rendezésére minden esetben az említett ország jogszabályai
vonatkoznak.
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alkalmaznak. A Palesztin Hatóság az e megállapodás alá tartozó,
Ceutából és Melillából származó termékekre behozatalkor ugyanazt a vámeljárást alkalmazza, mint amelyet a Közösségből behozott, és a Közösségből származó termékekre alkalmaz.
(3) A Ceutából és Melillából származó termékre vonatkozóan a
(2) bekezdés alkalmazása céljából ez a jegyzőkönyv alkalmazandó
a 36. cikk feltételeinek értelemszerű fenntartásával.

33. cikk
36. cikk
Bírságok
Különleges feltételek
Minden olyan személyre bírságot vetnek ki, aki a termékek
kedvezményes elbánásának megszerzése céljából olyan okmányt
készít vagy készíttet, amely helytelen információkat tartalmaz.

34. cikk
Vámszabad területek
(1) A Közösség és a Palesztin Hatóság minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a származásigazolással
értékesítésre kerülő olyan termékeket, amelyeket a szállítás folyamán ideiglenesen a területükön lévő vámszabad területen helyeznek el, ne cserélhessék ki más termékekkel, és ne vessék alá semmilyen kezelésnek az olyan kezelések kivételével, amelyek azok
tönkremenetelének megakadályozására irányulnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alól mentesítést
adnak olyan esetekben, ha a Közösségből vagy Ciszjordániából és
a Gázai-övezetből származó termékeket származásigazolással
visznek be vámszabad területre, és vetik alá kezelésnek vagy feldolgozásnak, az érintett vámhatóságok az exportőr kérésére új
EUR.1 bizonyítványt bocsátanak ki, amennyiben a kezelés vagy a
feldolgozás megfelel e jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

(1) Feltéve, hogy azokat a 12. cikk rendelkezéseivel összhangban
közvetlenül szállították, az alábbi termékek minősülnek
1. Ceutából és Melillából származó termékeknek:
a) a teljes mértékben Ceutában és Melillában létrehozott termékek;
b) azok a Ceutában és Melillában létrehozott termékek, amelyek gyártásához az a) pontban említett termékektől eltérő
termékeket használtak fel, amennyiben:
i. ezek a termékek az e jegyzőkönyv 5. cikkének értelmezése szerinti szükséges mértékű megmunkáláson vagy
feldolgozáson mentek keresztül; vagy amennyiben
ii. ezek a termékek e jegyzőkönyv értelmezése szerint
Ciszjordániából és a Gázai-övezetből vagy a Közösségből származnak, feltéve hogy azokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nem szükséges mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson túlmenő megmunkálásnak
vagy feldolgozásnak vetették alá.
2. Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó terméknek:

VII. CÍM
CEUTA ÉS MELILLA

a) a teljes mértékben Ciszjordániából és a Gázai-övezetből
származó termékek;
b) azok a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben létrehozott
termékek, amelyek gyártásához az a) pontban említett termékektől eltérő termékeket használtak fel, amennyiben:

35. cikk
A jegyzőkönyv alkalmazása
(1) A 2. cikkben használt „Közösség” fogalma nem vonatkozik
Ceutára és Melillára.
(2) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékek
Ceutába vagy Melillába történő behozatala alkalmával minden
tekintetben ugyanolyan vámelbánásban részesülnek, mint amilyeneket a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai
Közösségekhez történő csatlakozási okmányának 2. jegyzőkönyve alapján a Közösség vámterületéről származó termékekre

i. ezek a termékek az e jegyzőkönyv 5. cikkének értelmezése szerinti szükséges mértékű megmunkáláson vagy
feldolgozáson mentek keresztül; vagy amennyiben
ii. ezek a termékek e jegyzőkönyv értelmezése szerint
Ceutából és Melillából vagy a Közösségből származnak,
feltéve hogy azokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett
nem szükséges mértékű megmunkáláson vagy feldolgozáson túlmenő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vetették alá.
(2) Ceuta és Melilla egy területnek számít.
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(3) Az exportőr vagy meghatalmazott képviselője az EUR.1. szállítási bizonyítványok 2. rovatába vagy a számlanyilatkozatokra
beírja a „Ciszjordánia és a Gázai-övezet” és „Ceuta és Melilla” szöveget. Emellett a Ceutából és Melillából származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítványok 4. rovatában vagy a
számlanyilatkozatokon is feltünteti.

11/26. kötet
38. cikk
A jegyzőkönyv végrehajtása

A Közösség és a Palesztin Hatóság minden olyan lépést megtesz,
amely e jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges.

(4) A spanyol vámhatóságok a felelősek e jegyzőkönyvnek Ceutában és Melillában történő alkalmazásáért.
39. cikk
VIII. CÍM

Tranzitáruk vagy raktáron lévő áruk

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A megállapodás rendelkezései olyan árukra alkalmazhatók,
amelyek teljesítik e jegyzőkönyv feltételeit, és amelyek a
megállapodás hatálybalépésének időpontjában úton lévők vagy a
Közösség, illetve Ciszjordánia és a Gázai-övezet területén
találhatók, vagy pedig vámraktárakban vagy vámszabad
területeken ideiglenes tárolás alatt állnak, amennyiben a fenti
időponttól számított négy hónapon belül az exportőr ország
illetékes hatóságai által utólagos megjegyzéssel ellátott EUR.1
szállítási bizonyítványt nyújtanak be az importőr ország
vámhatóságainak olyan okmányok kíséretében, amelyekből
kitűnik, hogy az árukat közvetlenül szállították az adott területre.

37. cikk
A jegyzőkönyv módosításai
A vegyes bizottság dönthet úgy, hogy módosítja e jegyzőkönyv
rendelkezéseit.
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I. MELLÉKLET
BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ JEGYZÉKHEZ
1. megjegyzés
A jegyzék azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek teljesítését minden termék esetén előírják ahhoz, hogy azokat a
jegyzőkönyv 5. cikke értelmében szükséges mértékben megmunkált vagy feldolgozott termékeknek minősíthessék.
2. megjegyzés

2.1. A jegyzék első két oszlopában a létrehozott termék leírása szerepel. Az első oszlop a Harmonizált Rendszer
szerinti vámtarifaszámot vagy a árucsoportszámot mutatja, a második oszlop pedig az adott vámtarifaszám vagy
árucsoportszám alatt az adott rendszerben alkalmazott áruleírást tartalmazza. A 3. vagy a 4. oszlopban az első
két oszlop minden egyes tételére vonatkozóan egy-egy szabály található. Ha – bizonyos esetekben – az első
oszlopban szereplő tétel előtt az „ex” szócska szerepel, az kiemeli, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabályok
az illető vámtarifaszámnak csak a 2. oszlopban szereplő részére vonatkoznak.

2.2. Ha az 1. oszlopban több vámtarifaszám csoportosítva együtt szerepel, vagy egy árucsoportszám van megadva,
és ezért a 2. oszlopban szereplő áruleírás általános jellegű, a 3. vagy a 4. oszlopban mellette feltüntetett szabályok
minden olyan termékre vonatkoznak, amely a Harmonizált Rendszerben az adott árucsoport vámtarifaszámai
vagy az 1. oszlopban csoportosítva együtt szereplő valamely vámtarifaszám alá van besorolva.

2.3. Ha a jegyzékben szereplő valamelyik vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok
vonatkoznak, akkor mindegyik francia bekezdés külön tartalmazza a vámtarifaszám alá tartozó azon tétel
megnevezését, amelyre a 3. vagy 4. oszlopban mellette feltüntetett szabályok vonatkoznak.

2.4. Ha az első két oszlop bármely tételéhez a 3. és a 4. oszlopban is szerepel szabály, az exportőr alternatívaként
választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban szereplő szabály szerint jár el. Ha a 4. oszlopban nincs meghatározva
származási szabály, akkor a 3. oszlopban szereplő szabályt kell alkalmazni.
3. megjegyzés

3.1. A jegyzőkönyv 5. cikkének a származó jogállást szerzett, más termékek gyártásához felhasznált termékekre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, tekintet nélkül arra, hogy e jogállást a termékek azon gyáron belül
szerezték-e, ahol ezeket a termékeket felhasználják, vagy a Közösségen, illetve Ciszjordánián és a Gázai-övezeten
belüli más gyárban.

Példa:

A 8407 vámtarifaszám alá tartozó motor, amelyet illetően a szabály kimondja, hogy a beépített, nem származó
anyagok értéke nem haladhatja meg a gyári ár 40 %-át, az ex 7224 vámtarifaszám szerinti „más ötvözött,
kovácsolással durván alakított acélból” készül.

Ha a kovácsolást a Közösségben nem származó ingotból végzik el, a kovácsolás a jegyzék ex 7224
vámtarifaszámra vonatkozó szabálya alapján már megszerezte a származó jogállást. A kovácsolás ezután
származóként vehető figyelembe a motor értékének számításánál, tekintet nélkül arra, hogy ugyanabban a
gyárban gyártották-e vagy a Közösségen belüli másik gyárban. A nem származó ingot értékét tehát nem veszik
figyelembe a felhasznált nem származó anyagok értékének összesítésekor.

3.2. A jegyzékben szereplő szabály a minimálisan szükséges megmunkálás vagy feldolgozás mértékét képviseli, és az
ennél nagyobb mértékű megmunkálás vagy feldolgozás is származó jogállást biztosít; megfordítva, a kisebb
mértékű megmunkálás vagy feldolgozás nem biztosíthat származó jogállást. Így ha egy szabály azt mondja ki,
hogy a gyártás bizonyos szintjén nem származó anyag is felhasználható, akkor az ilyen anyag felhasználása a
gyártás egy korábbi fázisában megengedett, míg későbbi fázisában már nem.

3.3. A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül ha egy szabály úgy szól, hogy „bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag”
felhasználható, a termékkel azonos vámtarifaszámú anyagokat is fel lehet használni, azonban azokat a konkrét
korlátozásokat figyelembe véve, amelyeket a szabály ugyancsak tartalmazhat. A „gyártás bármely vámtarifaszám
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alá tartozó anyagából, beleértve a …… vámtarifaszám alá tartozó más anyagokat” kifejezés azonban azt jelenti,
hogy csak a jegyzék 2. oszlopban megadott termékleírású terméktől eltérő termékkel azonos vámtarifaszám alá
besorolt anyagok használhatók fel.
3.4. Ha a jegyzékben szereplő valamelyik szabály meghatározza, hogy egy termék egynél több anyagból is
előállítható, ez azt jelenti, hogy bármely anyag vagy több anyag is felhasználható. Nem írja azonban elő
valamennyi anyag felhasználását.
Példa:
Az 5208–5212 vámtarifaszámú szövetekre vonatkozó szabály úgy rendelkezik, hogy természetes szálak
felhasználhatók, és hogy egyebek között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt
fel is kell használni; fel lehet használni akár külön az egyiket, külön a másikat, akár mindkettőt.
3.5. Ha a jegyzékben szerepelő valamelyik szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell
legyártani, ez a feltétel nyilvánvalóan nem akadályozza meg más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső
természetük következtében nem felelhetnek meg a szabálynak. (Lásd még lejjebb a textíliákra vonatkozó 6.2.
megjegyzést).
Példa:
Az 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerekre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a
gabonák vagy azok származékainak felhasználását, nem akadályozza meg az ásványi sók, vegyi anyagok és a nem
gabonából készült egyéb adalékanyagok felhasználását.
Ez azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek bár nem gyárthatók a jegyzékben meghatározott
konkrét anyagokból, a feldolgozás egy korábbi fázisában lévő, ugyanolyan jellegű anyagból előállíthatók.
Példa:
Az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szőtt anyagból készült ruházati cikkek esetében, amennyiben az ilyen
besorolású cikk előállításához kizárólag nem származó fonal használható fel, nem lehet a gyártását nem szőtt
textíliából elkezdeni – még akkor sem, ha a nem szőtt textíliák általában nem készülhetnek fonalból. Ilyen
esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázisban van – azaz az elemi szál fázisában.
3.6. Ha a jegyzék valamely szabályában két százalék van megadva a felhasználható nem származó anyagtartalom
felső határaként, akkor ezeket a százalékértékeket nem szabad összeadni. Más szóval a felhasznált nem származó
anyagok maximális értéke sohasem haladhatja meg a megadott százalékértékek felső határát. Továbbá az egyes
százalékértékeket nem szabad túllépni azon meghatározott anyagok esetén, amelyekre azok vonatkoznak.
4. megjegyzés
4.1. A jegyzékben szereplő „természetes szálak” kifejezés alatt a nem mesterséges vagy szintetikus szálak értendők.
A sodrást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és ellenkező meghatározás hiányában a
„természetes szálak” kifejezés magában foglalja a kártolt, fésült vagy másképpen feldolgozott, de nem sodrott
szálakat is.
4.2. A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és 5003
vámtarifaszámok alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat,
finom és durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat, valamint az 5301–5305
vámtarifaszámok alá tartozó egyéb növényi szálakat.
4.3. A „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papírgyártási anyagok” kifejezések alatt a jegyzékben az 50–63. árucsoport alá
nem tartozó anyagok értendők, amelyek felhasználhatók mű-, szintetikus vagy papírszálak vagy fonalak
gyártásához.
4.4. A „szintetikus vágott szál” kifejezést a jegyzék az 5501–5507 vámtarifaszámok szintetikus vagy mesterséges kóc,
vágott szálak vagy hulladék megjelölésére használjuk.
5. megjegyzés
5.1. Ha a jegyzék valamely termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre történik hivatkozás, akkor a 3. oszlopban
leírt feltételek nem vonatkoznak az e termék gyártásához felhasznált olyan textilipari alapanyagokra, amelyek
összsúlya nem éri el a felhasznált összes textilipari alapanyag összsúlyának 10 százalékát. (Lásd még lejjebb az
5.3. és 5.4. megjegyzéseket.)
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5.2. Az 5.1. megjegyzés alatt említett tűréshatár azonban csak olyan vegyes termékeknél alkalmazható, amelyek két
vagy több textilipari alapanyagból készültek.
Az alábbiak számítanak textilipari alapanyagnak:
–

selyem,

–

gyapjú,

–

durva állati szőr (sörte),

–

finom állati szőr,

–

lószőr,

–

pamut,

–

papírgyártási anyagok és papír,

–

len,

–

valódi kender,

–

juta és egyéb textil rostszálak,

–

szizálkender és egyéb agávé szálak,

–

kókusz, manilakender, rami, egyéb növényi textil szálak,

–

szintetikus vágott szálak,

–

mesterséges vágott szálak,

–

szintetikus polipropilén vágott szálak,

–

szintetikus polieszter vágott szálak,

–

szintetikus poliamid vágott szálak,

–

szintetikus poliakrilonitril vágott szálak,

–

szintetikus poliimid vágott szálak,

–

szintetikus politetrafluoretilén vágott szálak,

–

szintetikus polifenilénszulfid vágott szálak,

–

szintetikus polivinilklorid vágott szálak,

–

egyéb szintetikus vágott szálak,

–

mesterséges viszkóz vágott szálak,

–

egyéb mesterséges vágott szálak,

–

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált, csipkézett vagy nem csipkézett poliuretán fonal,

–

rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált, csipkézett vagy nem csipkézett poliuretán fonal,

–

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fonal fémszálból), amely egy alumíniumfólia vagy műanyag
fólia maggal készült csík alumíniumporral bevonva vagy anélkül, amelynek szélessége nem haladja meg az
5 mm-t, két műanyag filmréteg közé átlátszó vagy színezett ragasztóval beragasztva,

–

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek

Példa:
Az 5203 vámtarifaszám alá tartozó gyapotszálakból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott
szálból készült, 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal kevert fonalnak minősül. Ezért a származásra vonatkozó
szabályoknak (amelyek vegyi anyagokból vagy textilpépből való gyártást írnak elő) nem megfelelő, nem
származó szintetikus vágott szálak a fonal súlyának 10 %-ig használhatók fel.
Példa:
Az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúfonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó vágott fonalból készült,
5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet kevert szövetanyagnak minősül. Ezért a származásra vonatkozó
szabályoknak (amelyek vegyi anyagokból vagy textilpépből történő gyártást írnak elő) nem megfelelő szintetikus
fonal, illetve a származásra vonatkozó szabályoknak (amelyek nem kártolt vagy fésült vagy sodrásra másképpen
előkészített természetes szálakból történő gyártást írnak elő) nem megfelelő gyapjúfonal, illetve az előző kettő
kombinációja abban az esetben használható fel, ha azok összsúlya nem haladja meg a szövet teljes súlyának 10
százalékát.
Példa:
Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből
készült 5802 vámtarifaszám alá tartozó csomózott szövet csak akkor minősül kevert terméknek, ha maga a
pamutszövet is kevert, vagyis két különböző vámtarifaszám alá sorolt fonalból készült, vagy ha a felhasznált
pamutfonalak maguk is kevertek.
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Példa:
Ha a kérdéses csomózott textilszövet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407
vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, az egyértelműen azt jelenti, hogy az előállításához két
külön textil alapanyagú fonalat használnak, a csomózott textilszövet tehát kevert termék.
Példa:
A kétféle fonalból, mesterséges fonalból és pamutfonalból készült csomózású és juta hátoldalú szőnyeg kevert
termék, mert három textil alapanyagot használtak fel az előállításához. Ezért a szabályban megengedettnél
későbbi gyártási fázisban lévő bármely nem származó anyag felhasználható, feltéve hogy összsúlyuk nem haladja
meg a szőnyeg textilanyagai súlyának 10 százalékát. Így a gyártás említett fázisában a juta hátoldal és/vagy a
mesterséges fonal egyaránt behozható, amennyiben a súlyelőírások teljesülnek.
5.3. Olyan termékek esetében, amelyek „rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált, csipkézett vagy nem
csipkézett poliuretán fonalból” állnak, ez a tűréshatár a fonalat illetően 20 százalék.
5.4. Olyan termékek esetén, amelynek gyártásához az alábbi alkotóelemet használták, ez a tűréshatár a csíkot illetően
30 százalék: „5 mm-nél nem szélesebb, alumíniumfólia vagy műanyag fólia maggal készült csík,
alumíniumporral bevonva vagy anélkül, két műanyag filmréteg közé ragasztva”.
6. megjegyzés
6.1. A jegyzékben az erre a megjegyzésre hivatkozó lábjegyzettel megjelölt textiltermékek esetén – a bélések és
közbélések kivételével – felhasználhatók olyan textilanyagok, amelyek nem elégítik ki a jegyzék 3. oszlopában
az adott összeállított termékre vonatkozó szabályt, feltéve hogy azok a termékétől eltérő vámtarifaszám alá
vannak besorolva, és értékük nem haladja meg a termék gyári árának 8 százalékát.
6.2. Az 50–63. árucsoportok alá tartozó anyagok – a 6.3. megjegyzés sérelme nélkül –szabadon felhasználhatók,
függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textilanyagokat vagy sem.
Példa:
Ha a jegyzékben szereplő szabály úgy rendelkezik, hogy egy meghatározott textiltermék, például pantalló esetén
fonalat kell használni, ez nem akadálya olyan fémcikkek felhasználásának, mint például a gombok, mivel a
gombok nem az 50–63. árucsoportok alá vannak besorolva. Ugyanebből az okból a cipzárak felhasználását sem
akadályozza, jóllehet a cipzárak általában tartalmaznak textilanyagot.
6.3. Ha százalékban kikötött szabály érvényes, a termékben felhasznált, nem származó anyagok értékének
számításánál az 50–63. árucsoportok alá nem tartozó anyagok értékét kell figyelembe venni.
7. megjegyzés
7.1. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában a „specifikus eljárások”
alatt a következők értendők:
a) vákumdesztilláció;
b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval (1);
c) krakkolás;
d) reformálás;
e) extrakció szelektív oldószerrel;
f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy
kénsavanhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel, színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált
földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;
g) polimerizáció;
h) alkilezés;
i) izomerizálás.
(1)

Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó 4. kiegészítő magyarázó megjegyzés b) pontját.
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7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok alkalmazásában „specifikus eljárások” alatt a következők értendők:
a) vákumdesztilláció;
b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval (1);
c) krakkolás;
d) reformálás;
e) extrakció szelektív oldószerrel;
f)

a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy
kénsavanhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel, színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált
földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;
h) alkilezés;
ij) izomerizálás;
k) csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés,
melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább a 85 térfogatszázaléka redukálódik
(ASTM D 1266-59 T módszer);
l)

csak az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m) csak az ex 2710 vámtarifaszám alatti nehézolajok esetében hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és
legalább 250 °C hőmérsékleten végett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi
folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy
a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. a hidrofiniselés vagy a színtelenítés) azonban
nem lehet specifikus eljárásnak tekinteni;
n) csak az ex 2710 vámtarifaszám alatti fűtőolajok tekintetében, atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel,
hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb, mint 30
térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;
o) csak a gázolajoktól és fűtőolajoktól eltérő, az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetében,
kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.
7.3. Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszámok alkalmazásában az olyan egyszerű
műveletek, mint a tisztítás, fejtés, sómentesítés, vízleválasztás, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom kinyerése
eltérő kéntartalmú termékekkel való keverés útján, e műveletek bármely kombinációja vagy hasonló műveletek
nem biztosítanak származó minősítést.

(1)

Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó 4. kiegészítő magyarázó megjegyzés b) pontját.
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II. MELLÉKLET
A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ANNAK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MEGMUNKÁLÁSOK VAGY
FELDOLGOZÁSOK JEGYZÉKE, HOGY AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓ JOGÁLLÁST
KAPJON
Előfordulhat, hogy a megállapodás nem terjed ki a jegyzékben említett összes termékre. Ezért utána kell nézni a megállapodás
többi részében is.

HR
vámtarifa-szám

Termékleírás

(1)

(2)

Nem származó anyagok származó jogállást biztosító megmunkálása vagy feldolgozása
(3)

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoport összes felhasznált állatának teljesen létrejöttnek kell lennie

2. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség

Gyártás, amelyben az 1. és 2. árucsoport
valamennyi
felhasznált
anyagának
teljesen létrejöttnek kell lennie

3. árucsoport

Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Gyártás, amelyben a 3. árucsoport valamennyi felhasznált anyagának teljesen létrejöttnek kell lennie

ex 4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes
méz; másutt nem említett, élelmezési
célra alkalmas állati eredetű élelmiszer,
kivéve:

Gyártás, amelyben a 4. árucsoportban
szereplő összes felhasznált anyagnak teljesen létrejöttnek kell lennie

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más
erjesztett vagy savanyított tej, tejföl
sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal
édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy
kakaó hozzáadásával is

Gyártás, amelyben:

0403

–

a 4. árucsoport valamennyi anyagnak
teljes mértékben létrejöttnek kell lennie,

–

a 2009 vámtarifaszám alá tartozó
bármely gyümölcslének (az ananász,
a zöldcitrom és a grapefruit kivételével) már létrejöttnek kell lennie,

–

a 17. árucsoport bármely felhasznált
anyagának értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 30 %-át

ex 5. árucsoport

Másutt nem említett állati eredetű termékek, kivéve:

Gyártás, amelyben az 5. árucsoport valamennyi felhasznált anyagának teljesen létrejöttnek kell lennie

ex 0502

Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr
és kefegyártásra alkalmas más szőr

A sörték és szőr tisztítása, fertőtlenítése,
osztályozása és kiegyenesítése

vagy

(4)
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(1)

(2)

6. árucsoport

Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó,
gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő
lombozat

171

(3)

vagy

Gyártás, amelyben:
–

a 6. árucsoport összes felhasznált
anyagának teljesen létrejöttnek kell
lennie,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék,
gyökerek és gumók

Gyártás, amelyben a 7. árucsoport felhasznált
anyagainak
teljesen
létrejötteknek kell lenniük

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs, pl.
dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja

Gyártás, amelyben:

ex 9. árucsoport

–

minden felhasznált gyümölcsnek, pl.
diónak teljesen létrejöttnek kell lennie,

–

a 17. árucsoport bármely felhasznált
anyagának az értéke nem haladja meg
a termék gyári árának 30 %-át

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve:

Gyártás, amelyben a 9. árucsoport felhasznált anyagainak teljesen létrejöttnek
kell lennie

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen
arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Bármely vámtarifaszámhoz
anyagból történő gyártás

tartozó

0902

Tea aromásítva is

Bármely vámtarifaszámhoz
anyagból történő gyártás

tartozó

Fűszerkeverékek

Bármely vámtarifaszámhoz
anyagból történő gyártás

tartozó

Gabonafélék

Gyártás, amelyben a 10. árucsoport
összes felhasznált anyagának teljesen létrejöttnek kell lennie

ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítő;
inulin; búzasikér, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó
élelmezési célra alkalmas zöldségféléknek,
gyökereknek és gumóknak, valamint a
gyümölcsnek
teljes
mértékben
létrejöttnek kell lennie

ex 1106

Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá
tartozó szárított hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

ex 0910

10. árucsoport

(4)
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12. árucsoport

Olajos
magvak
és
olajtartalmú
gyümölcsök; különféle magvak és
gyümölcsök; ipari és gyógynövények;
szalma és takarmány

Gyártás, amelyben a 12. árucsoport minden anyagának teljesen létrejöttnek kell
lennie

1301

Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

Gyártás, amelyben a 1301 vámtarifaszám
alá tartozó bármely anyag értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú
anyag, pektinát és pektát; agar-agar és
más növényi anyagból nyert nyálka és
dúsító modifikálva (átalakítva) is:

–

Növényi anyagból nyert nyálka és
dúsító modifikálva

– Gyártás nem modifikált nyálkából és
dúsítóból

–

Más

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra;
másutt nem említett növényi termék

Gyártás, amelyben a 14. árucsoport minden felhasznált anyagának teljesen létrejöttnek kell lennie

ex 15. árucsoport

Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási
terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

1501

1502

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a
0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével:

–

Csontokból vagy hulladékból nyert
zsír

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból kivéve a 0203, 0206
vagy 0207 vámtarifaszám alá tartozókat
vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó
csontokat

–

Más

Gyártás vagy a 0203 vagy 0206
vámtarifaszám alá tartozó élelmezési
célra alkalmas sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó élelmezési célra alkalmas baromfihúsból vagy belsőségből

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1053 vtsz. alá tartozók kivételével

–

Csontokból vagy hulladékból nyert
zsír

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból kivéve a 0201, 0202,
0204 vagy 0206 vtsz. alá tartozókat vagy
a 0506 vtsz. alá tartozó csontokat

11/26. kötet
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1502
(folytatás)

–

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír,
olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

ex 1505

1506

ex 1507 –
1515

1516

Más

(3)

Gyártás, amelyben a 2. árucsoportba tartozó és felhasznált valamennyi anyagnak
teljes mértékben létrejöttnek kell lennie

–

Szilárd frakciók

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 1504
vámtarifaszám egyéb anyagait is

–

Más

Gyártás, amelyben a 2. és 3. árucsoportba
tartozó valamennyi felhasznált anyagnak
teljes mértékben létrejöttnek kell lennie

Finomított lanolin

Gyártás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó
nyers gyapjúzsírból

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
–

Szilárd frakciók

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 1506
vámtarifaszám egyéb anyagait is

–

Más

Gyártás, amelyben a 2. árucsoportba tartozó összes anyagnak teljes mértében létrejöttnek kell lenni

Növényi olajok és frakcióik:
–

Szójababolaj, földimogyoró-olaj, pálmaolaj, kókuszdió (kopra-), pálmabélés babassuolaj, tungolaj (kínai faolaj),
oiticicaolaj;
mirtuszviasz
és
japánviasz, műszaki vagy ipari felhasználásra szánt olajok, az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállítása kivételével

Gyártás, amelyben a felhasznált anyagokat a terméktől eltérő más vámtarifaszám
alá sorolják

–

Szilárd frakciók, a jojobaolaj kivételével

Gyártás a 1507–1515 vámtarifaszámok
egyéb anyagaiból

–

Más

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
növényi anyagnak teljes mértékben létrejöttnek kell lennie

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek
frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és
elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem
elkészítve

Gyártás, amelyben:
–

a 2. árucsoport valamennyi felhasznált anyagának teljes mértékben létrejöttnek kell lennie

–

valamennyi felhasznált növényi
anyagnak teljesen létrejöttnek kell
lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511
és 1513 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok felhasználhatóak
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1517

16. árucsoport

(2)

(3)

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó
állati vagy növényi zsírok vagy olajok
vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas
keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz.
alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek
frakciói kivételével

Gyártás, amelyben:
–

a 2. és 4. árucsoport valamennyi felhasznált anyagának teljes mértékben
létrejöttnek kell lennie

–

az összes felhasznált növényi anyagnak teljesen létrejöttnek kell lennie.
Azonban a 1507, 1508, 1511 és
1513 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok felhasználhatóak

Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült
termék

Gyártás az 1. árucsoportba tartozó állatokból. A 3. árucsoport minden felhasznált anyagának teljes egészében létrejöttnek kell lennie

ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő vagy színezőanyagok hozzáadásával

Gyártás, amelyben a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának
30 %-át

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup
hozzáadott
ízesítővagy
színezőanyagok
nélkül;
műméz,
természetes mézzel keverve is; égetett
cukor:

ex 1703

–

Vegytiszta
máltacukor
gyümölcscukor

és

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 1702
vámtarifaszám egyéb anyagait

–

Más cukor, szilárd állapotban, ízesítő
vagy színezőanyagok hozzáadásával

Gyártás, amelyben a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának
30 %-át

–

Más

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyagnak már létrejöttnek kell lennie

Cukor kivonása vagy finomítása során
nyert melasz, ízesítő vagy színezőanyagok hozzáadásával

Gyártás, amelyben a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának
30 %-át
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1704

18. árucsoport

1901

(2)

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét
is) kakaótartalom nélkül

Kakaó és kakaókészítmények:

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
anyag értéke nem haladja meg a termékek gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

Malátakivonat; lisztből, darából, durva
őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót
nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra
számítva 40 tömegszázaléknál kisebb
mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404
vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt
nem
említett
olyan
élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5
tömegszázaléknál kisebb mennyiségben
tartalmaz:

–

Malátakivonat

–

Más

Gyártás a 10. árucsoportba tartozó gabonákból

Gyártás, amelyben
–
–

1902

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,
a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más
anyaggal) vagy másképp elkészítve is,
mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz
(búzadarakása) elkészítve is:

–

20 tömegszázalékot meg nem haladó
hús, belsőség, hal, puhatestű és más
gerinctelen víziállat tartalommal

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
gabonának vagy származékainak (kivéve
a durumbúzát és származékait) teljesen
létrejöttnek kell lennie

175
vagy

(4)
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1902
(folytatás)

(2)

–

20 tömegszázalékot meghaladó hús,
belsőség, hal, puhatestű és más
gerinctelen víziállat tartalommal

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált gabonának
vagy származékainak (kivéve a
durumbúzát és származékait) teljesen
létrejöttnek kell lennie

–

a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi agyagnak teljesen létrejöttnek
kell lennie

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és
hasonló formában

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítőt

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással
előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona
(a kukorica kivételével) szem formában,
pehely formában vagy más megmunkált
szem formában (a liszt a dara és a durva
őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Gyártás:

1905

–

a 1806 vámtarifaszám alá nem besorolt anyagokból,

–

amelyben minden felhasznált gabonának és lisztnek (kivéve a durumbúzát
és származékait) teljesen létrejöttnek
kell lennie,

–

amelyben a 17. árucsoport bármely
anyagának értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 30 %-át

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit
és más pékáru kakaótartalommal is;
áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula,
pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

Gyártás bármely vámtarifaszámba sorolt
anyagokból, kivéve a 11. árucsoportba
tartozókat

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és
más növényrészekből előállított készítmények; kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek
teljes mértékben létrejöttnek kell lennie

ex 2001

Jamszgyökér, édesburgonya (batáta) és a
növények hasonló, étkezésre alkalmas
részei, legalább 5 tömegszázalék
keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van sorolva,
mint maga a termék

ex 2004
és
ex 2505

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van sorolva,
mint maga a termék

2006

Zöldség gyümölcs, pl. dió, gyümölcshéj
és más növényrész, cukorral tartósítva
(drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

A 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet
(1)

2007

ex 2008
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Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé),
gyümölcsíz, gyümölcs, pl. dió(mogyoró)püré, gyümölcs, pl. dió (mogyoró)krém,
főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

–

Dió, cukor vagy alkohol hozzáadása
nélkül

Gyártás, amelyben a 0801, 0802 és
1202–1207 vámtarifaszámok alá tartozó,
felhasznált származó diófélék és olajos
magvak értéke meghaladja a termék gyári
árának 60 %-át

–

Mogyoróvaj; gabona alapú keverékek;
pálmafa csúcsrügyei; kukorica

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

–

Más, kivéve gyümölcsök és diófélék
gőzben vagy vízben való főzés nélkül,
cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Gyártás, amelyben:
–
–

2009

ex 21. árucsoport

2101

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is)
és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,
a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

Különböző ehető készítmények, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat,
-eszencia és -koncentrátum és ezeken a
termékeken vagy kávén, teán, matéteán
alapuló készítmények; pörkölt cikória és
más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek
kivonata, eszenciája, koncentrátuma

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált cikóriának teljesen létrejöttnek kell lennie
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vagy

(4)
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2103

ex 2104

2106

ex 22. árucsoport

2202

(2)

(3)

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

–

Mártás (szósz) és ennek előállítására
szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A mustárliszt
vagy -dara, vagy az elkészített mustár
azonban felhasználható

–

Mustárliszt és -dara, valamint elkészített mustár

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

– Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 2002–2005
vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy
tartósított zöldségek kivételével

Másutt nem
készítmény

Gyártás, amelyben:

említett

élelmiszer-

Italok, szesz és ecet, kivéve:

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes
ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és
zöldséglevek kivételével

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes szőlőnek vagy a szőlőből
származó összes anyagnak teljesen
létrejöttnek kell lennie

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

a 17. árucsoportba tartozó bármely
felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

–

bármilyen felhasznált gyümölcslének
(az ananász, a zöldcitrom és a grapefruit kivételével) már származónak kell
lennie

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet
(1)
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Nem denaturált etilalkohol, kevesebb
mint
80
térfogatszázalék
alkoholtartalommal; szesz, likőr és más
szeszes ital

(3)

Gyártás:
–

a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá
be nem sorolt anyagokból,

–

amelyben az összes szőlőnek vagy a
szőlőből kinyert bármilyen anyagnak
teljesen létrejöttnek kell lennie, vagy
ha minden felhasznált anyag már
származó besorolású, rizspálinka
használható maximum 5 térfogatszázalékig

ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 2301

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt,
dara és labdacs (pellet) halból, rákféléből,
puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból

Gyártás, amelyben a 2. és 3. árucsoport
összes anyagának teljesen létrejöttnek kell
lennie

ex 2303

Keményítő gyártásánál keletkező hulladék
kukoricából (kivéve az áztatólékoncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
kukoricának teljes mértékben létrejöttnek
kell lennie

ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék, 3 tömegszázalékot
meghaladó olívaolaj tartalommal

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
olívának teljes mértékben létrejöttnek kell
lennie

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Gyártás, amelyben:

2309

ex 24. árucsoport

2402

–

valamennyi
felhasznált
gabonafélének,
cukornak
vagy
melasznak, húsnak vagy tejnek teljes
mértékben származó terméknek kell
lennie

–

a 3. árucsoport összes anyagának már
teljesen létrejöttnek kell lennie

Dohány és feldolgozott dohánypótló,
kivéve

Gyártás, amelyben a 24. árucsoport
összes anyagának teljesen létrejöttnek kell
lennie

Szivar, mind a két végén levágott végű
szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy
dohánypótlóból

Gyártás, amelyben a 2401 vámtarifaszám
alá tartozó felhasznált feldolgozatlan
dohány vagy dohányhulladék legalább 70
súlyszázalékának már származónak kell
lennie
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vagy
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ex 2403

Fogyasztási dohány

Gyártás, amelyben a 2401 vámtarifaszám
alá tartozó felhasznált feldolgozatlan
dohány vagy dohányhulladék legalább 70
súlyszázalékának már származónak kell
lennie

ex 25. árucsoport

Só, kén, földek és kövek, gipsz, mész és
cement, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 2504

Természetes grafit, dúsított széntartalommal, tisztított és őrölt

A széntartalom dúsítása, a nyers kristályos grafit tisztítása és őrlése

ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb
25 cm vastagságú

Fűrészeléssel vagy másképpen 25 cm-nél
vastagabb márvány vágása (akkor is, ha
már fűrészelt volt)

ex 2516

Gránit, porfírpala, bazalt, homokkő és
más emlékművi vagy építőkő, durván
nagyolva vagy egyszerűen vágva
(fűrészelve vagy más módon alakítva),
tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla
formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

Fűrészeléssel vagy másképpen 25 cm-nél
vastagabb kő vágása (akkor is, ha már
fűrészelt volt)

ex 2518

Kalcinált dolomit

Nem kalcinált dolomit kalcinálása

ex 2519

Természetes magnézium-karbonát (magnezit); olvasztott magnézia; kiégetett
(szinterezett) magnézia kiégetés előtt kis
mennyiségű egyéb oxidok hozzáadásával
is; egyéb magnézium-oxid vegyileg tisztán is

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Természetes
magnézium-karbonát
(magnezit)
azonban felhasználható.

ex 2520

Kötőanyag kifejezetten fogászati célra

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

ex 2524

Természetes azbesztszálak

Gyártás azbesztkoncentrátumból

ex 2525

Csillámpor

Csillám vagy csillámhulladék őrlése

ex 2530

Földfestékek, kalcinált vagy porított

Földfestékek kalcinálása vagy őrlése

Ércek, salakok és hamuk

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és
ezek desztillációs termékei; bitumenes
anyagok; ásványi viaszok, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

26. árucsoport

ex 27. árucsoport

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet
(1)
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Kőszénkátrány magas hőfokon történő
lepárlásából nyert olaj és más termék;
hasonló termékek, amelyekben az aromás
alkotórészek tömege meghaladja a nem
aromás alkotórészek tömegét, ha ezek
mennyiségének legalább 65 %-át 250 °C
hőmérsékleten desztillálták (a petróleumbenzin és a benzol keverékeit is beleértve),
energetikai és tüzelőanyag célra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (1)

ex 2709

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból
előállított nyersolaj

Bitumenes
desztillálása

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem
említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy
bitumenes ásványokból előállított olajat
tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a
lényeges alkotórésze

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (2)

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (2)

ex 2707

2711

vagy

vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

anyagok

destruktív

vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

2712

Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos
kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és
szintézissel vagy más eljárással előállított
hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (2)
vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

(1) A „speciális eljárásokra” vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben.
(2) A „speciális eljárásokra” vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.2. bevezető megjegyzésben.
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2713

(2)

(3)

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen,
kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (1)

11/26. kötet
vagy

(4)

vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok;
aszfaltit és aszfaltkő

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárá (1)
vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

2715

Természetes aszfaltot vagy természetes
bitument, ásványolaj-bitument, ásványi
kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (1)
vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy
szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy
izotópokból, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt anyagok is, feltéve, hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

ex 2805

Alkálifémek, alkáliföldfémek, ritkaföldfémek, ittrium, szkandium és ezeknek egymással való keverékei és ötvözetei is

Gyártás elektrolízises vagy hőkezeléssel,
amelyben valamennyi felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék gyári
árának 50 %-át

(1) A „speciális eljárásokra” vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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(4)

ex 2811

Kén-trioxid

Gyártás kén-dioxidból

ex 2833

Alumíniumszulfát

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 2840

Nátriumperborát

Gyártás
pentahidrátból

dinátrium-tetraborát-

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 2901

Aciklikus szénhidrogének energetikai és
tüzelőanyag célra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (1)
vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 2902

Ciklikus szénhidrogének (az azulén kivételével), benzol, toluol, xilol, energetikai
és tüzelőanyag célra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (1)
vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

(1) A „speciális eljárásokra” vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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(2)

(3)

ex 2905

Az e vámtarifaszám alatt szereplő alkoholok és etanol vagy glicerin fémalkoholátjai

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 2905
vámtarifaszám egyéb anyagait is. Felhasználhatók azonban az e vámtarifaszám alá
tartozó fémalkoholátok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak
és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és 2916
vámtarifaszám alá tartozó összes anyag
értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 2932

– Belső éterek és halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékaik

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá
tartozó összes anyag értéke azonban nem
haladhatja meg a termék gyári árának
20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

– Más ciklikus acetálok és belső félacetátok, oxigéncsoportokkal is, halogén-,
szulfo-,
nitrovagy
nitrozoszármazékaik

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és 2933
vámtarifaszám alá tartozó összes anyag
értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik; vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus
vegyületek

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, 2933 és 2934
vámtarifaszám alá tartozó összes anyag
értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Gyógyszeripari termékek; kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

ex 30. árucsoport

3002

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési
vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók; vakcinák,
toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az
élesztők kivételével) és hasonló termékek

vagy

(4)
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(1)

3002
(folytatás)

3003
és
3004

(2)

–

Gyógyszerek (a 30 02, 30 05 vagy 30
06 vtsz alá tartozó termékek kivételével), amelyek két vagy több alkotórész
összekeverésével készültek, terápiás
vagy megelőzési célra, nem kimért
adagokban vagy formában vagy nem
a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

–

Más:

(3)

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

– – emberi vér

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

– – állati vérkészítmény terapeutikus vagy
profilaktikus célokra

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

– – vérfrakciók
az
ellenszérumok,
hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin kivételével

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

– hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

– – más

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 3002 vámtarifaszámba alá tartozó egyéb anyagokat
is. E leírás anyagai is felhasználhatók, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006
vtsz alá tartozó termékek kivételével)

–

a 2941 vámtarifaszám alá tartozó
amikacinból

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Azonban a
3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok is felhasználhatók, feltéve
hogy összértékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át
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3003
és
3004
(folytatás)

(2)
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vagy

(4)

Gyártás, amelyben:
–

Más
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék. Azonban a 3003
vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok is felhasználhatók, feltéve,
hogy összértékük nem haladja meg a
termék gyári árának 20 %-át

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termékek gyári
árának 50 %-át

ex 31. árucsoport

Trágyázószerek, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3105

Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, foszfor és kálium közül) tartalmazó
ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó
termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó
tömegű csomagolásban, kivéve:

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

nátrium-nitrát

–

mésznitrogén

–

káliumszulfát

–

magnézium-kálium-szulfát

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék. Felhasználhatók
azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve
hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termékek gyári
árának 50 %-át

ex 32. árucsoport

Cserző és színezőkivonatok; tanninok és
származékaik; festőanyagok, pigmentek
és más színezékek; festékek, lakkok; gitt
és masztix (simító- és tömítőanyagok);
tinták, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3201

Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más
származékok

Gyártás növényi eredetű cserzőanyagkivonatokból

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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(3)

Színes lakkfesték, ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében
meghatározott színes lakkfesték alapú
készítmények (1)

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3203, 3204 és 3205
vámtarifaszám kivételével. Azonban a
3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok
is felhasználhatók, feltéve hogy értékük
nem haladja meg a termék gyári árának
20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek,
szépség- és testápoló készítmények, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Szilárd
és
vízmentes
illóolajok
(terpénmentesek is); rezinoidok; kivont
oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd
és vízmentes is zsírban, szilárd olajban,
viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet
hideg abszorbció vagy macerálás útján
nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor
nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, ideértve e vámtarifaszám más „csoportjának” (2) anyagait is.
Felhasználhatók azonban az ugyanabba a
vámtarifaszámba sorolt anyagok is, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 34. árucsoport

Szappanok, szerves felületaktív anyagok,
mosószerek, kenőanyagok, műviaszok,
elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek,
mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz
alapú fogászati készítmények, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3403

Kenőanyagok, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy
többféle speciális eljárás (3)

3205

ex 33. árucsoport

3301

vagy

(4)

vagy
Egyéb műveletek, amelyek során
valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva, mint
maga a termék. Felhasználhatók azonban
az ugyanazon vámtarifaszám alá sorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

(1) A 32. árucsoport 3. megjegyzése azt állapítja meg, hogy ezeket a készítményeket bármilyen anyag színezésére vagy színező készítmények gyártásában kellékként használják,
feltéve hogy a 32. árucsoportban nincsenek egy másik vámtarifaszám alá besorolva.
(2) „Csoportnak” tekintendő a vámtarifaszám bármelyik, a többitől pontosvesszővel elválasztott része.
(3) .A „speciális eljárásokra” vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben
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(4)

Műviaszok és elkészített viaszok:

–

Paraffin alapú viaszok, ásványolajviaszok, viaszok bitumenes ásványokból, paraffingacs vagy nyers paraffin

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 50 %-át

–

Más

Gyártás bármelyik vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:
–

a 1516 vámtarifaszám alá tartozó
viasz jellegű hidrogénezett olajak,

–

a 3823 vámtarifaszám alá tartozó,
vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy zsíralkohol jellegű ipari zsíralkoholok,

–

a 3404 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Ezek az anyagok azonban csak akkor
használhatók fel, ha értékük nem haladja
meg a termék gyári árának 20 %-át

ex 35. árucsoport

3505

ex 3507

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők;
enyvek; enzimek, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Dextrin és más átalakított keményítő (pl.:
előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv:

–

Észterezett vagy éterezett keményítők

Gyártás bármely vámtarifaszámba sorolt
anyagokból, beleértve a 3505 vámtarifaszám alá sorolt egyéb anyagokat is.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

Egyéb

Gyártás bármely vámtarifaszámba sorolt
anyagokból, a 1108 vámtarifaszám alá
soroltak kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Enzimek; másutt nem említett elkészített
enzimek

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át
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(3)

36. árucsoport

Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 37. árucsoport

Fényképészeti és mozgó-fényképészeti
termékek, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

3701

vagy

(4)

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és textil kivételével;
fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal
előhívó síkfilm, csomagolva is:

–

Azonnal előhívó film színes
(polikróm) fényképezéshez, csomagolva

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Felhasználhatók azonban a 3702
vámtarifaszám alá besorolt anyagok is,
feltéve hogy értékük nem haladja meg a
termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

Egyéb

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Felhasználhatók azonban a 3701 és
a 3702 vámtarifaszám alá besorolt
anyagok is, feltéve hogy értékük nem
haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból
a papír, a karton és a textil kivételével;
fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal
előhívó film tekercsben

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá van besorolva.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

3704

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a 3701–3704 vámtarifaszámtól
eltérő vámtarifaszám alá van besorolva.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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(4)

ex 38. árucsoport

A vegyipar különböző termékei; kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

ex 3801

–

Kolloid vagy szemikolloid grafit olajos szuszpenzióban; szénmassza
elektródákhoz

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

–

Grafitpaszta, amelyben ásványolajjal
keverve több mint 30 tömegszázalék
a grafit

Gyártás, amelyben a 3403 vámtarifaszám
alá tartozó összes anyag értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladhatja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3803

Tallolaj, finomított is

Nyers tallolaj finomítása

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3805

Szulfátterpentin szeszek, tisztítva

Nyers szulfátterpentin szeszek desztillációs tisztítása vagy finomítása

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3806

Észtergyanta

Gyártás gyantasavakból

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 3807

Fakátrány (fakátrányszurok)

Fakátrány desztillálása

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

3808

Rovarölők, gombaölők, gyomirtók,
patkányirtók, csírázásgátló termékek,
növénynövekedés-szabályozó
szerek,
fertőtlenítők és hasonló készítmények,
kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc,
kéngyertya, légyfogó papír

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban
használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő,
színtartóságot növelő anyagok, valamint
más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át
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3810

Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez
vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és
-pálcák mag- és bevonó anyagai

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok,
gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók,
rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a
benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló
céllal használt oldatokhoz:

–

Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes
ásványokból
nyert
olajtartalommal

Gyártás, amelyben a 3811 vámtarifaszám
alá tartozó összes anyag értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

–

Más

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3812

Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt
nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy
műanyag-stabilizátorok

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3813

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3814

Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3818

Elektronikai célra átitatott korong, ostya
vagy hasonló formában; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai
célokra

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3819

Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék
hidraulikus célra, amely kőolajat vagy
bitumenes ásványokból nyert olajat nem
vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3820

Fagyásgátló és jégoldó készítmények

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át
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3822

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy
laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai és laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy a 3006 vtsz. alá
tartozók kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból
nyert olajsav: ipari zsíralkohol

3824

–

Ipari
monokarboxil-zsírsav;
finomításból nyert olajsav

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék.

–

Ipari zsíralkohol

Gyártás bármelyik vámtarifaszám alá tartozó anyagból, ideértve a 3823 vámtarifaszám alá tartozó többi anyagot is

11/26. kötet
vagy

(4)

Elkészített
kötőanyagok
öntödei
formához vagy maghoz; másutt nem
említett vegyipari és rokon ipari termékek
és készítmények (beleértve a természetes
termékek keverékét is):
–

E vámtarifaszámból a következők:
Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz, természetes
gyantatartalmú termékek alapján
Nafténsavak, vízben oldhatatlan sói és
észterei
Szorbit a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével
Kőolajszulfonátok (az alkálifémek, az
ammónium vagy az etanol-aminok
kőolajszulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói
Ioncserélők
Getterek vákuumcsövekhez
Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz
Ammóniákvíz és gáztisztítás folyamán kimerült oxid
Szulfonaftenikus savak, vízben nem
oldódó sóik és észtereik
Kozmaolaj és Dippel-olaj
Különböző anionokkal rendelkező
sók keverékei
Zselatin alapú másolópaszták, papír
vagy textilalátéttel is

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 20 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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3824
(folytatás)

–

ex 3901–
3915

Műanyagok alapanyag formában, hulladék, forgács és selejt műanyagból; kivéve
a 3907 és 3912 vámtarifaszámot,
amelyre az alábbi szabályok érvényesek

–

ex 3907

Egyéb

Egyéb

–

Kopolimer,
polikarbonátból
akrilonitril-butadién-sztirol
kopolimerből (ABS)

–

Poliészter

Gyártás, amelyben:
–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át,

–

a 39. árucsoport bármely felhasznált
anyagának értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 20 %-át (1)

Gyártás, amelyben a 39. árucsoport felhasznált anyagainak értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 20 %-át (1)

és

3912

Másutt nem említett cellulóz és kémiai
származékai, alapanyag formájában

ex 3916–
3921

Műanyag félkész termékek és cikkek;
kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és
ex 3921 vámtarifaszámot, amelyekre az
alábbi szabályok vonatkoznak:

–

vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer
több mint 99 tömegszázalékban járul
hozzá a teljes polimertartalomhoz

–

193

Lapos áru, felületi megmunkálással,
tovább megmunkálva vagy szögletes
(négyzet alakú) formáktól eltérő formákra vágva; egyéb termékek, felületi
megmunkálással,
tovább
megmunkálva

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó anyagok is, feltéve hogy
értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 50 %-át (1)

Gyártás, amelyben a 39. árucsoport bármelyik felhasznált anyagának értéke
nem haladja meg a termék és/vagy a tetrabromo-(bisphenol A) polikarbonátból
készült gyártmány gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben a termékkel azonos
vámtarifaszámba besorolt bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 20 %-át

Gyártás, amelyben a 39. árucsoport bármely felhasznált anyagának értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

(1) Egyrészt a 3901–3906, illetve a 3907–3911, másrészt a 3907–3911 vámtarifaszámok alá besorolt anyagokból készült termékeknél ez a korlátozás csak arra az anyagcsoportra vonatkozik, amely a termékben a tömeg tekintetében dominál.
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3921
(folytatás)

ex 3916
és
ex 3917

ex 3920

ex 3921

3922
–
3926

(2)

(3)
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– Egyéb:
– – Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer
több mint 99 tömegszázalékban járul
hozzá a teljes polimertartalomhoz

Gyártás, amelyben:
–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át,

–

a 39. árucsoport bármely felhasznált
anyagának értéke nem haladja meg a
termék gyári árának 20 %-át: (1)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

– – Egyéb

Gyártás, amelyben a 39. árucsoport bármely felhasznált anyagának értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 20 %át (1)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Profil és cső

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át,

–

a termékkel azonos vámtarifaszámba
sorolt anyagok értéke nem haladja
meg a termék gyári árának 20 %-át

–

Ionomer lemez vagy film

Gyártás hőre lágyuló parciális sóból,
amely – főként cink és nátrium –
fémionokkal semlegesített etilén és metilakrilsav kopolimer

–

Lemez
regenerált
cellulózból,
poliamidból vagy polietilénből

Gyártás, amelyben a termékkel azonos
vámtarifaszámba sorolt bármely termék
értéke nem haladja meg a termékek gyári
árának 20 %-át

Műanyag fólia fémbetéttel

Gyártás nagyon átlátszó, 23 mikronnál
vékonyabb poliészter fóliából (2)

Műanyag cikkek

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

(1) Egyrészt a 3901–3906, illetve a 3907–3911, másrészt a 3907–3911 vámtarifaszámok alá besorolt anyagokból készült termékeknél ez a korlátozás csak arra az anyagcsoportra vonatkozik, amely a termékben a tömeg tekintetében dominál.
(2) Az alábbi fóliák rendkívül átlátszó fóliának tekintendők, amelyek optikai tompítása – az ASTM-D 1003-16 szerint, Gardner Hazemeter (azaz a Hazefactor) készülékkel mérve
– 2 százaléknál kevesebb.
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ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 4001

Laminált krepp gumilemezek cipőkhöz

Természetes kaucsuk lapok laminálása

4005

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag
formában vagy lap, lemez és szalag alakban

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át (a természetes kaucsuk kivételével)

4012

Újrafutózott vagy használt gumi
légabroncs; tömör vagy kis nyomású
gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és
gumiabroncstömlő-védő szalag

–

Újrafutózott gumi légabroncs; tömör
vagy kis nyomású gumiabroncs

Használt abroncsok újrafutózása

–

Egyéb

Gyártás bármely vámtarifaszámba besorolt anyagokból, kivéve a 4011 vagy
4012 vámtarifaszámba soroltakat

ex 4017

Keménygumiból készült áruk

Gyártás keménygumiból

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 4102

Nyers birka- vagy báránybőr, gyapjú nélkül

Gyapjú eltávolítása birka- vagy báránybőrökről, amelyeken rajta van a gyapjú

4104
–
4107

Szőr vagy gyapjú nélküli bőr, a 4108 vagy
4109 vámtarifaszámokba sorolt bőrön
kívül

Előcserzett bőr újracserzése
vagy
Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

4109

Lakkbőr és lakkozott rétegelt bőr; fémezett bőr

Gyártás a 4104–4107 vámtarifaszámokba
sorolt bőrből, feltéve, hogy értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók;
állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék
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ex 43. árucsoport

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk,
kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

4303

–

Lapok, keresztlapok és hasonló formák

Halványítás vagy festés, az össze nem állított cserzett vagy appretált szőrmék szabásán felül

–

Egyéb

Gyártás össze nem állított cserzett vagy
appretált szőrmékből

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más
szőrmeáru

Gyártás a 4302 vámtarifaszámba sorolt
össze nem állított cserzett vagy appretált
szőrmékből

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 4403

Gömbfa, kéregezetten vagy négy oldalán
durván faragva

Gyártás kérges gömbfából, gallyazva vagy
nem gallyazva, vagy durván lefaragva

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy illesztéssel összeállítva is

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4408

Furnér lap rétegelt lemez vagy hasonló
rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt
fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, más
falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és
végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb
6 mm vastagságban

Illesztés, gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4409

Fa bármelyik széle, vége vagy felülete
mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva
vagy végillesztéssel összeállítva
–

Csiszolva vagy végillesztéssel

Csiszolás vagy végillesztés

–

Hornyolt és barázdált

Hornyolás vagy profilírozás

ex 4410 –
ex 4413

Hornyolt és barázdált termékek, beleértve
a profilírozott szegélyléceket és egyéb
profilírozott táblákat

Hornyolás vagy profilírozás

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és
hasonló csomagolóanyag és azok elemei

Gyártás nem méretre vágott táblákból

ex 4416

Hordó, kád, dézsa és fából készült más
kádáripari termék és azok elemei

Gyártás hasított parkettlécből, további
megmunkálás nélkül, a két fő illesztési felületnél elfűrészelve

11/26. kötet
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–

Ács- és épületasztalos-ipari termék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban sejtes falemezek, zsindely és
hasítványok is

–

Hornyolt és profilírozott termékek

Hornyolás vagy profilírozás

ex 4421

Gyufaszálak; faszegek lábbelikhez

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó faanyagokból, kivéve a 4409 vámtarifaszámba sorolt feszített faanyagot

ex 45. árucsoport

Parafa és parafaáruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

4503

Természetes parafa cikkek

Gyártás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó
parafából

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; papírhulladék és
használt papír vagy karton

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból,
papírból vagy kartonból készült áruk,
kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 4811

Papír, papírkarton, csak vonalazott, margózott vagy négyzetrácsos

Gyártás a 47. árucsoportba tartozó papírgyártási anyagokból

4816

Karbonpapír, önmásoló papír, másoló
vagy átíró más papír (a 48 09 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencilés az ofszet nyomólemezpapír dobozba
kiszerelve is

Gyártás a 47. árucsoportba tartozó papírgyártási anyagokból

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlapok papírból vagy
kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült
doboz, tasak, tárca és mappa

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át
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ex 4818

Toalett(WC)-papír

Gyártás a 47. árucsoport papírgyártási
anyagaiból

ex 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 4820

Írótömb

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

ex 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy
alakra vágva

Gyártás a 47. árucsoport papírgyártási
anyagaiból

ex 49. árucsoport

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari
termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes
levelezőlap; nyomtatott lapok személyes
üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel,
mindezek illusztrálva, díszítve és borítékkal is

Gyártás olyan anyagokból, amelyek nincsenek a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám
alá besorolva

4910

Bármilyen
nyomtatott
naptárblokk is

–

–

ex 50. árucsoport

naptár,

„Öröknaptárak” vagy cserélhető tömbök nem papír vagy papírkarton tartókeretben

Egyéb

Selyem, kivéve:

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Gyártás a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám
alá be nem sorolt anyagokból

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék
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ex 5003

Selyemhulladék (le nem gombolyítható
selyemgubó, fonalhulladék, a foszlatott
anyag is), kártolva vagy fésülve

Selyemhulladék kártolása vagy fésülése

5004–
ex 5006

Selyemfonal és selyemhulladékból fonott
fonal

Gyártás a következőkből (1)
– kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,

5007

Szövet
selyemből
selyemhulladékból:

–

egyéb nem kártolt vagy fésült vagy
egyéb módon fonásra előkészített természetes elemi szálak

–

vegyi anyagok vagy textilpép, vagy

–

papírgyártási anyagok

vagy

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
fonásra előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép, vagy

–

papír

vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

ex 51. árucsoport

5106–
5110

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr
fonal és szövet, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

Gyártás a következőkből (1):
–

kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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5106–
5110
(folytatás)

5111
–
5113

(3)

–

nem kártolt vagy fésült vagy egyéb
módon fonásra előkészített természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

Szövet gyapjúból vagy finom vagy durva
állati szőrből vagy lószőrből:

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papír

vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

ex 52. árucsoport

5204–
5207

Pamut, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Pamutfonal és pamut varrócérna

Gyártás a következőkből (1)
– kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,
–

egyéb nem kártolt vagy fésült vagy
egyéb módon fonásra előkészített természetes elemi szálak

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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5208–
5212

(2)

(3)

Pamutszövet:

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
–

kókuszrost fonal

–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papír
vagy

Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

ex 53. árucsoport

5306–
5308

5309–
5311

Más növényi textilszál; papírfonal és
papírszövet, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Fonal más növényi rostból; papírfonal

Gyártás a következőkből (1)
– kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,
–

nem kártolt vagy fésült vagy egyéb
módon fonásra előkészített természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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5309–
5311
(folytatás)

(2)

–

(3)

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papír
vagy

Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

5401–
5406

5407–
5408

Szintetikus végtelen szálból készült fonal
és varrócérna

Szintetikus végtelen
készült szövet:

szálú

Gyártás a következőkből (1):
–

kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,

–

egyéb nem kártolt vagy fésült vagy
egyéb módon fonásra előkészített természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

fonalból

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papír
vagy

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

(1)

(2)

5407–
5408
(folytatás)

(3)

Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

5501–
5507

Szintetikus vágott szál

Gyártás vegyi anyagokból vagy textilpépből

5508–
5511

Szintetikus vágott szálból készült fonal és
varrócérna

Gyártás a következőkből (1)
– kártolt vagy fésült vagy fonásra másként előkészített nyersselyem vagy
selyemhulladék,

5512–
5516

–

egyéb nem kártolt vagy fésült vagy
egyéb módon fonásra előkészített természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

Szövet szintetikus vágott szálból:

–

Belekevert gumifonallal

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus elemi szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papír
vagy

Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át
(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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ex 56. árucsoport

5602

(2)

Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és
ezekből készült áruk, kivéve:

(3)

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

Nemez, impregnált, bevont, beborított
vagy rétegelt is
Gyártás a következőkből (1):
–

Tűnemez
–

természetes szálak

–

vegyi anyagok vagy textilpép

Felhasználható azonban:

–

5604

Egyéb

–

polipropilén végtelen szál az 5402
vámtarifaszámból

–

polipropilén elemi szál az 5503 vagy
5506 vámtarifaszámból, vagy

–

polipropilén végtelen szálból készült
fonókábel az 5501 vámtarifaszámból,
amelyekből minden esetben a szimpla
végtelen szál vagy elemi szál 9 decitexnél vékonyabb, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 40 %-át

Gyártás a következőkből (1)
– természetes szálak
–

szintetikus vágott szálak kazeinből,
vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal
bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá
tartozó textilszál, -szalag és hasonlók
gumival vagy műanyaggal impregnálva,
bevonva vagy ezekbe az anyagokba
bemártva:

–

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal
bevonva

–

Egyéb

Gyártás gumifonalból –zsinegből, amely
nincs textilanyaggal bevonva

Gyártás a következőkből (1)
– nem kártolt vagy fésült vagy egyéb
módon fonásra előkészített természetes elemi szálak,
–

vegyi anyagok vagy textilpép,
vagy

–

papírgyártási anyagok

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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(1)

5605

5606

57. árucsoport

(2)

Fonal fémszálból, paszományozott is, az
5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan
szálból, szalagból vagy hasonló termékből, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy
fémporral egyesítettek

Paszományozott fonal az 5404 és az
5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló
áru paszományozva (az 5605 vtsz. alá
tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőr fonal kivételével); zseníliafonal
(beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

(3)

Gyártás a következőkből (1)
– természetes szálak
–

szintetikus vágott szálak nem kártolva
vagy fésülve vagy másképpen fonásra
előkészítve,
vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép, vagy

–

papírgyártási anyagok

Gyártás a következőkből (1)
–

természetes szálak

–

szintetikus vágott szálak nem kártolva
vagy fésülve vagy másképpen fonásra
előkészítve,

–

vegyi anyagok vagy textilpép
vagy

–

papírgyártási anyagok

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

–

Tűnemezből

Gyártás a következőkből (1)
– természetes elemi szálak, vagy
– vegyi anyagok vagy textilpép
Felhasználható azonban:

–

Egyéb nemezből

–

polipropilén végtelen szál az 5402
vámtarifaszámból

–

polipropilén elemi szál az 5503 vagy
5506 vámtarifaszámból, vagy

–

polipropilén végtelen szálból készült
fonókábel az 5501 vámtarifaszámból,
amelyekből minden esetben a szimpla
végtelen szál vagy elemi szál 9 decitexnél vékonyabb, feltéve hogy értékük nem haladja meg a termék gyári
árának 40 %-át

Gyártás a következőkből (1):
–

természetes elemi szálak nem
kártolva vagy fésülve vagy másképpen fonásra előkészítve,
vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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(1)

57. árucsoport
(folytatás)

ex 58. árucsoport

(2)

–

Egyéb

(3)

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

szintetikus vagy műszálak,

–

természetes elemi szálak, vagy

–

szintetikus vágott szálak kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül

Különleges szövetek; bolyhos szövetek;
csipke; kárpit; paszomány; hímzés, kivéve:

–

Gumifonallal kombinálva

Gyártás szimpla fonalból (1)

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
–

természetes szálak

–

szintetikus vágott szálak nem kártolva
vagy fésülve vagy másképpen fonásra
előkészítve,
vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.:
gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és
hasonló fajták és tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy
mintázott darabokban

Gyártás, amelyben:
–

minden felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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(2)

5901

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket
könyvfedélnek vagy hasonló célokra
használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és
hasonló
merevített
textilszövet
kalapkészítéshez

5902

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-,
poliészter- vagy viszkóz műselyem fonalból:

5903

(3)

Gyártás fonalból

–

Maximum 90 tömegszázalékban tartalmaz textil anyagokat

Gyártás fonalból

–

Egyéb

Gyártás vegyi anyagokból vagy textilpépből

Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vtsz.
alá tartozó szövetek kivételével

Gyártás fonalból
vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely
textilalapra alkalmazott bevonatból vagy
borításból áll, kiszabva is

5905

Textil falborító:

Gyártás fonalból (1)

–

Gumival, műanyaggal vagy egyéb
anyagokkal impregnált, bevont, befedett vagy laminált

Gyártás fonalból

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
– kókuszrost fonal
–

természetes elemi szálak

–

szintetikus vágott szálak kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő
előkészítés nélkül, vagy

–

vegyi anyagokból vagy textilpépből,

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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(2)
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(3)

5905
(folytatás)

vagy

vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

5906

Gumizott szövet, az 59 02 vtsz. alá tartozó kivételével

–

5907

5908

Kötött vagy horgolt szövet

Gyártás a következőkből (1)
– természetes elemi szálak
–

szintetikus vágott szálak, kártolás
vagy fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül,

–

vegyi anyagok vagy textilpép

–

Egyéb szövetek szintetikus végtelen
fonalból, több mint 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Gyártás vegyi anyagokból

–

Egyéb

Gyártás fonalból

Más módon impregnált, bevont vagy
beborított szövet; festett szövet színházi
vagy stúdió- (műtermi) díszletek, vagy
hasonlók számára

Gyártás fonalból
vagy
Mintanyomás legalább két előkészítő
vagy kikészítő művelettel együtt (például
zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás,
hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és csomótépés), ahol a minta nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 47,5 %-át

Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött
bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz,
gyertyához és hasonlóhoz; fehér izzású
gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:

–

fehér izzású gázharisnya, impregnálva

Gyártás
csőszerűen
gázharisnyaszövetből

kötött

–

Egyéb

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
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5909–
5911

(2)

(3)

Textiltermékek ipari felhasználásra

– Polírozókorongok vagy -gyűrűk az
5911 vtsz. alá tartozó kivételével

Gyártás
fonalból
vagy
hulladéktextíliákból, vagy a 6310 vámtarifaszámba sorolt szőnyegekből

–

Gyártás a következőkből (1)

Papírgyártásban használatos vagy
egyéb műszaki célra alkalmas szövet,
impregnálva vagy bevonva is,
csőszerű vagy végtelen szimpla vagy
többszörös láncfonallal és/vagy vetülékkel, vagy laposan szőtt többszöri
láncfonallal és/vagy vetülékkel az
5911 vámtarifaszámból

– kókuszrost fonal,
– a következő anyagok:
– – fonal politetrafluoretilénből (2)
– – sokszoros
fonal,
poliamidból,
fenolgyantával bevonva vagy impregnálva,
– – aromás
poliamid
szintetikus
textilszálból készült fonal, amelyet az
m-feniléndiamin és az izoftálsav polikondenzációjával nyernek,
– – politetrafluoroetilén elemi szál, (2)
– – poli-p-fenilén tereftálamid szintetikus
textilszálakból készült fonal,
– – üvegszálfonalból készült fonal, fenolgyantával bevonva és akril fonallal
díszítve (2)
– – egy poliészter, egy tereftálsav gyanta
és 1,4-ciklohexándietanol, valamint
izoftálsav kopoliészter elemi szálai
– természetes szálak,
– szintetikus vágott szálak, kártolás vagy
fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül,
– vegyi anyagok vagy textilpép

–

Egyéb

Gyártás a következőkből (1)
–

kókuszrost szál

–

természetes elemi szálak,

–

szintetikus vágott szálak, kártolás
vagy fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül, vagy
vegyi anyagok vagy textilpép

–

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
(2) Ennek az anyagnak a használata a papírgyártó gépeken használt szőtt jellegű szövetek gyártására korlátozódik.
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60. árucsoport

61. árucsoport

(2)

Kötött és hurkolt kelmék

(3)

Gyártás a következőkből (1):
–

természetes elemi szálak,

–

szintetikus vágott szálak, kártolás
vagy fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül, vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

–

Két vagy több kötött vagy hurkolt
darab összevarrásával, vagy más
módon történő összeállításával előállítva, amelyeket vagy formára szabnak vagy közvetlenül formára készítenek

–

Egyéb

Gyártás fonalból (1) (2)

Gyártás az alábbiakból (1)
– természetes elemi szálak,
–

szintetikus vágott szálak, kártolás
vagy fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül, vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

ex 62. árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a
kötött és hurkolt áruk kivételével, kivéve:

Gyártás fonalból (1) (2)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
és
ex 6211

Női, leányka és csecsemőruházat és tartozékok, hímzett

Gyártás fonalból (2)

ex 6210
és
6216

Tűzálló felszerelés textíliából fólia vagy
alumíniumfóliás poliészter bevonattal

vagy
Gyártás hímzés nélküli textíliából, feltéve
hogy a felhasznált hímzés nélküli textília
értéke nem haladja meg a termék gyári
árának 40 %-át (2)

Gyártás fonalból (2)
vagy
Gyártás bevonat nélküli textíliából, feltéve, hogy a felhasznált bevonat nélküli
textília értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át (2)

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
(2) Lásd a 6. bevezető megjegyzést.

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

(1)

6213
és
6214

(2)

211

(3)

vagy

Zsebkendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol
és hasonló:

–

Hímzett

Gyártás
nem
fonalból (1) (2)

fehérített

szimpla

vagy
Gyártás hímzés nélküli textíliából, feltéve
hogy a felhasznált hímzés nélküli textília
értéke nem haladja meg a termék gyári
árának 40 %-át (2)

–

Egyéb

Gyártás
nem
fonalból (1) (2)

fehérített

szimpla

vagy
Konfekcionálás, majd mintanyomás legalább két előkészítő vagy kikészítő művelettel együtt (például zsírtalanítás, fehérítés, mercerizálás, hőrögzítés, bolyhozás,
kalanderezés, tartós kikészítés, avatás,
impregnálás, kivarrás és csomótépés),
ahol a 6213 és 6214 vámtarifaszám alá
tartozó minta nélküli áruk értéke nem
haladja meg a termék gyári árának
47,5 %-át

6217

Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és
tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és
tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozó
áruk kivételével:

–

Hímzett

Gyártás fonalból (2)
vagy
Gyártás hímzés nélküli textíliából, feltéve
hogy a hímzés nélküli textília értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 40 %át (2)

–

Tűzálló felszerelés textíliából fólia
vagy alumíniumfóliás poliészter
bevonattal

Gyártás fonalból (2)
vagy
Gyártás bevonás nélküli textíliából, feltéve
hogy a bevonatlan nélküli textília értéke
nem haladja meg a termék gyári árának
40 %-át (2)

–

Közbélések gallérokhoz és mandzsettákhoz, kiszabva

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék

(1) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
(2) Lásd a 6. bevezető megjegyzést.
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(1)

(2)

6217
(folytatás)

ex 63. árucsoport

6301
–
6304

11/26. kötet

(3)

–

vagy

(4)

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

– Egyéb

Gyártás fonalból (1)

Más készáru textilanyagból; készletek;
használt ruha és egyéb használt textiláru;
rongy, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny
stb.; egyéb lakásfelszerelési cikkek:
Gyártás a következőkből (2)
– Nemezből, nem szőtt textíliából

–

természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép

– Egyéb:
– – Hímzett

Gyártás
nem
fonalból (1) (3)

fehérített

szimpla

vagy
Gyártás hímzés nélküli (nem kötött vagy
hurkolt) textíliából, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli textília értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

6305

6306

– – Egyéb:

Gyártás
nem
fonalból (1) (3)

fehérített

Zsák és zacskó áruk csomagolására

Gyártás a következőkből (2)

szimpla

–

természetes elemi szálak,

–

szintetikus vágott szálak, kártolás
vagy fésülés vagy más fonáshoz történő előkészítés nélkül, vagy

–

vegyi anyagok vagy textilpép

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor;
csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikkek:
– Nem szőtt textíliából

– Egyéb

Gyártás a következőkbő (1) (2):
–

természetes elemi szálak,

–

vegyi anyagok vagy textilpép

Gyártás
nem
fonalból (1) (2)

fehérített

szimpla

(1) Lásd a 6. bevezető megjegyzést.
(2) A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.
(3) Kötött vagy hurkolt cikkek esetén, amelyek nem rugalmasak vagy gumírozottak, amelyeket kötött vagy hurkolt szövetek varrásával vagy összeállításával hoztak létre (közvetlenül formára vágtak vagy kötöttek), lásd a 6. bevezető megjegyzést.
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6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő
vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek
készítésére szolgáló, szövetből és fonalból
álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is,
a kiskereskedelmi forgalom számára
kiszerelve

A készlet mindegyik darabjának meg kell
felelnie annak a szabálynak, amely vonatkozna rá, ha nem volna a készlet része.
Nem származó cikkeket is be lehet azonban dolgozni, feltéve hogy összértékük
nem haladja meg a készlet gyári árának
15 %-át

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek
részei, kivéve:

Gyártás bármely vámtarifaszámba sorolt
anyagokból, kivéve a 6406 vámtarifaszám alá tartozó talpbéléshez vagy más
talprészhez erősített felsőrészegységeket

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a
belső talphoz erősítve is); kiemelhető
talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk;
lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és
ezek részei

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei,
kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

6503

Kalap és más fejfedő nemezből, a 65 01
vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is

Gyártás fonalból vagy textilszálból (1)

6505

Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt
kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy
más textilanyagból (de nem szalagból)
előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló
bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve
is

Gyártás fonalból vagy textilszálból (1)

Esernyő, napernyő, sétapálca, botszék,
sétabot, ostor, lovaglókorbács és ezek
részei, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt,
kerti és hasonló napernyőt is)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

ex 64. árucsoport

6406

ex 65. árucsoport

ex 66. árucsoport

6601

(1) Lásd a 6. bevezető megjegyzést.
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67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint
emberhajból készült áruk

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből,
csillámból és hasonló anyagokból készült
áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 6803

Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru

Gyártás megmunkált palából

ex 6812

Azbesztrostból készült áru; azbeszt alapú
vagy azbeszt és magnézium-karbonát
alapú keverék

Gyártás bármely vámtarifaszámba sorolt
anyagokból

ex 6814

Megmunkált csillám és ebből készült áru,
beleértve
az
agglomerált
vagy
rekonstruált csillámot is, valamint a
papírra, kartonra vagy más anyag alátéten
is

Gyártás megmunkált csillámból (beleértve
az agglomerált vagy rekonstruált
csillámot is)

Kerámiai termékek

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 7003
ex 7004
és
ex 7005

Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel

Gyártás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7606

A 7003, 7004 és a 7005 vtsz. alá tartozó
üvegek hajlítva, megmunkált széllel,
metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva, vagy másképp megmunkálva, de nem
keretben, vagy más anyaggal nem összeszerelve

Gyártás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy
többrétegű üveg

Gyártás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7008

Többrétegű szigetelő üveg

Gyártás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7009

Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is

Gyártás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

69. árucsoport
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vagy

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály
áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai,
lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló
üvegáru, a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

vagy
Üvegcsiszolás, feltéve hogy a csiszolatlan
üvegáru értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

vagy
Üvegcsiszolás, feltéve hogy a csiszolatlan
üvegáru értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át
vagy
Fúvott üvegedények kézi dekorálása (kivéve a szitanyomást), feltéve hogy a fúvott
üvegáru értéke nem haladja megy a termék gyári árának 50 %-át

ex 7019

Üvegrost áru (az üvegfonálon kívül)

Gyártás a következőkből:
–

színezetlen szilánkok, előfonatok,
fonal vagy darabolt fonat

–

üveggyapot

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngy,
drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből
készült áruk; ékszerutánzat; érme, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 7101

Természetes vagy tenyésztett gyöngy,
osztályozva, a szállítás megkönnyítésére
ideiglenesen felfűzve

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

ex 7102,
ex 7103
és
ex 7104

Drágakő vagy féldrágakő megmunkálva
(természetes,
szintetikus
vagy
rekonstruált)

Gyártás megmunkálatlan
vagy féldrágakőből

7106,
7108
és
7110

drágakőből

Nemesfémek:

–

Megmunkálatlan

Gyártás olyan anyagokból, amelyeket
nem soroltak be a 7106, 7108 vagy 7110
vámtarifaszám alá
vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám
alá besorolt nemesfémek elektrolízises,
termikus vagy vegyi kiválasztása

(4)
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7106,
7108
és
7110
(folytatás)

vagy
A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámokba sorolt nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemes fémekkel

–

ex 7107
ex 7109
és
ex 7111

félgyártmány vagy por alakban

Nemesfémekkel
félgyártmány

plattírozott

Gyártás megmunkálatlan nemesfémekből

fémek,

Gyártás nemesfémekkel plattírozott fémekből, megmunkálatlanul

7116

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből,
drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült
áru

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

7117

Ékszerutánzat

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék
vagy
Gyártás nem nemesfém alkatrészekből,
nemesfémmel való befuttatás vagy bevonat nélkül, feltéve hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 72. árucsoport

Vas és acél, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

7207

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött
acélból

Gyártás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy
7205 vámtarifaszám alá besorolt anyagokból

7208
–
7216

Síkhengerelt termékek, rudak és pálcák,
szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy
ötvözetlen acélból

Gyártás ingotból vagy a 7206 vámtarifaszám alá tartozó egyéb elsődleges feldolgozottságú anyagból

7217

Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból

Gyártás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó
félkész anyagokból

Félkész termékek, síkhengerelt termékek,
rudak és pálcák, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

Gyártás ingotból vagy a 7218 vámtarifaszám alá tartozó egyéb elsődleges feldolgozottságú anyagból

Huzal rozsdamentes acélból

Gyártás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó
félkész anyagokból

Félkész termékek, síkhengerelt termékek,
melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és
szelvény más ötvözött acélból; üreges
fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem
ötvözött acélból

Gyártás ingotból vagy a 7206, 7218 vagy
7224 vámtarifaszám alá tartozó egyéb
elsődleges feldolgozottságú anyagból

ex 7218,
7219
–
7222

7223

ex 7224,
7225
–
7228
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Huzal más ötvözött acélból

Gyártás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó
félkész anyagokból

ex 73. árucsoport

Vas- és acéláruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 7301

Szádpalló vasból

Gyártás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7302

Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő
anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín,
terelősín,
fogazott
sín,
váltósín,
sínkeresztezés, váltóállító rúd és más
kereszteződési
darab,
sínaljzat
(keresztkengyel),
csatlakozólemez,
sínsaru,
befogópofa,
alátétlemez,
sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel,
továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag

Gyártás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó
anyagokból

7304,
7305
és
7306

Csövek és üreges profilok vasból (az
öntöttvas kivételével) vagy acélból

Gyártás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224
vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

ex 7307

Csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO
X5CrNiMo 1712), több alkatrészből

Nyers előkovácsolt darabok forgácsolása,
fúrása, menetvágása, sorjázása és homokfúvásos tisztítása, amelyek értéke nem
haladja meg a termék gyári árának 35 %-át

7308

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl.
híd és hídrész, zsilipkapu, torony,
rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet,
ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy
acélból; szerkezetben való felhasználásra
előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas,
szelvény, cső és hasonló termék vasból
vagy acélból

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A 7301
vámtarifaszám alá tartozó hegesztett
szögvasak, idomvasak és szelvények
azonban nem használhatók fel.

ex 7315

Csúszólánc

Gyártás, amelyben a 7315 vámtarifaszám
alá tartozó összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának
50 %-át

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át
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7401

Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz
(kicsapott réz)

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

7402

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises
finomításhoz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:

–

Finomított réz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

–

Rézötvözet és finomított réz egyéb
elemtartalommal

Gyártás finomított, megmunkálatlan rézből, vagy rézhulladékból és -törmelékből

7404

Rézhulladék és -törmelék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

7405

Mesterötvözet

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Nikkel és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben

ex 75. árucsoport

7501–
7503

ex 76. árucsoport

7601

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Nikkel-szulfid fémkeverék, zsugorított
nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke; megmunkálatlan nikkel és
törmelék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Alumínium és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben:

Megmunkálatlan alumínium

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Gyártás hő- vagy elektrolízises kezeléssel
ötvözetlen
alumíniumból
vagy
alumíniumhulladékból vagy törmelékből
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7602

ex 7616

77. árucsoport

ex 78. árucsoport

7801

7802

ex 79. árucsoport

(2)

(3)

Alumíniumhulladék és -törmelék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Más alumíniumtárgy az alumínium
huzalból készült gézen, kelmén, rácson,
hálókon, kerítéseken, vasalási hálókon és
hasonló anyagokon kívül (beleértve a végtelenített szalagokat is), és az alumínium
terpesztett lemezhálót

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék. Felhasználható
azonban az alumínium huzalból
készült géz, szövet, rács, háló, kerítés,
vasalási háló és hasonló anyagok
(beleértve a végtelenített szalagokat
is), vagy az alumínium terpesztett
lemezháló,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Fenntartva a HR-ben történő esetleges
jövőbeni felhasználásra

Ólom és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Megmunkálatlan ólom:

–

Finomított ólom

Gyártás „kohóólomból”

–

Egyéb

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A 7802
vámtarifaszám alá tartozó hulladék vagy
törmelék azonban nem használható fel.

Ólomhulladék és -törmelék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Cink és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék, és

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át
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7901

Megmunkálatlan cink

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A 7902
vámtarifaszám alá tartozó hulladék vagy
törmelék azonban nem használható fel.

7902

Cinkhulladék és -törmelék

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Ón és ebből készült áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben:

ex 80. árucsoport

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

8001

Megmunkálatlan ón

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A 8002
vámtarifaszám alá tartozó hulladék vagy
törmelék azonban nem használható fel.

8002
és
8007

Ónhulladék és -törmelék; más áru ónból

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék.

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; és ezekből
készült áruk

ex 82. árucsoport

8206

–

Más nem nemesfém, megmunkálva,
és ezekből készült áruk

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke – amely ugyanazon
vámtarifaszám alá tartozik, mint a termék
– nem haladja meg a termék gyári árának
50 %-át

–

Egyéb

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök
nem nemesfémből; mindezek részei nem
nemesfémből, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

A 8202–8205 vtsz.-ok közül két vagy
több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag a 8202–8205 vámtarifaszámoktól
eltérő vámtarifaszámokba van besorolva.
A 8202–8205 vámtarifaszámok alá tartozó szerszámok azonban beépíthetők a
készletbe, ha értékük nem haladja meg a
készlet gyári árának 15 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

11/26. kötet
(1)

8207

8208
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Cserélhető szerszám kézi vagy gépi
működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró,
furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy exrudáláshoz
való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy
talajfúráshoz való szerszámot is

Gyártás, amelyben:

Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez

Gyártás, amelyben:

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

ex 8211

Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban késpengék és nem nemesfémből készült markolatok

8214

Másutt nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd,
aprító- és darabolókés, papírvágó kés);
manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés
(körömreszelő is)

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban nem nemesfémből készült
markolatok

8215

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és
hasonló konyhai vagy asztali eszköz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban nem nemesfémből készült
markolatok

ex 83. árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem
nemesfémből, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék.

ex 8302

Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló
cikk,
épülethez
és
automatikus
ajtócsukókhoz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a terméktől eltérő vámtarifaszámba
van sorolva. Azonban a 8302 vámtarifaszám alá tartozó többi anyag felhasználható feltéve, hogy értékük nem haladja
meg a termék gyári árának 20 %-át
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ex 8306

Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a terméktől eltérő vámtarifaszámba
van sorolva. Azonban a 8306 vámtarifaszám alá tartozó többi anyag felhasználható feltéve, hogy értékük nem haladja
meg a termék gyári árának 30 %-át

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és
mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve:

Gyártás, amelyben:

ex 8401

8402

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Fűtőanyagelem atomreaktorhoz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék (1)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az
alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló
forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

8403
és
ex 8404

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a
8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével,
és segédberendezés központi fűtés céljára
szolgáló kazánhoz

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag a 8403 vagy 8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá van besorolva

8406

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8407

Szikragyújtású, belsőégésű, dugattyús
vagy forgódugattyús motor

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8408

Kompressziós gyújtású, belsőégésű,
dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8409

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy
8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

(1) Ezt a szabályt 1998. december 31-ig kell alkalmazni.

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
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8411

8412

ex 8413

ex 8414
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Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Más erőgép és motor

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú

Gyártás, amelyben:

Ipari ventilátor, elszívó és hasonlók

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

valamennyi felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék, és

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventillátorral, hőmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a
nedvesség külön nem szabályozható

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtővagy fagyasztókészülék, elektromos vagy
más működésű is; hőszivattyú a 8415
vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át,

–

az összes felhasznált nem származó
anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét
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Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának a 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át
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ex 8419

8420

8423

8425–
8428

8429

(2)

Gépek a faipar, papír és cellulózipar és a
papírkarton ipar számára

Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez
való henger is, a fém- vagy üveghengermű
kivételével

Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az
50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű
mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez

Emelő, mozgató, be- és kirakó gép

(3)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
termékkel azonos vámtarifaszámba
sorolt anyagok csak a termék gyári
árának 25 %-áig használhatók fel

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
termékkel azonos vámtarifaszámba
sorolt anyagok csak a termék gyári
árának 25 %-áig használhatók fel

Gyártás, amelyben
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át,

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8431 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper),
lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:

–

Úthenger

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
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8429
(folytatás)

8430

(2)

–

Egyéb

(3)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8431 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép;
cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és
hókotró

Gyártás:

ex 8431

Kizárólag vagy elsősorban az úthengerek
alkatrésze

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8439

Papíripari rostanyag készítésére, valamint
papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép

Gyártás:

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton
feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy
kartonvágó gépet is

–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8431 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
termékkel azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok csak a termék gyári
árának 25 %-áig használhatók fel

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
termékkel azonos vámtarifaszám alá
tartozó anyagok csak a termék gyári
árának 25 %-áig használhatók fel
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Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %- át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át
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E vámtarifaszámok alá tartozó gépek textilipari felhasználásra

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 8448

A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8452

Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép
beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító;
varrógéptű:

8444–
8447

–

–

Varrógép (csak zártöltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel,
vagy motorral legfeljebb 17 kg
tömegű fejjel

Egyéb

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben a fej összeállításához
(motor nélkül) felhasznált nem származó anyagok összértéke nem
haladja meg a felhasznált származó
anyagok értékét,

–

a felhasznált cérnafeszítő, hurkoló és
cikcakk
varrószerkezetek
már
származónak minősülnek

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8456–
8466

A 8456–8466 vámtarifaszámok alá tartozó szerszámgépek és gépek és ezek
alkatrészei és tartozékai

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8469–
8472

Irodai gépek (például írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek,
sokszorosító gépek, fűzőgépek)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8480

Öntödei
formázószekrény;
öntőformafedő
lap;
öntőminta;
öntőforma (a bugaöntő forma kivételével)
fém, keményfém, üveg, ásványi anyag,
gumi vagy műanyag formázásához

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

8482

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

11/26. kötet
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8484

Két vagy több fém, illetve más anyagból
rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és
hasonló kötőelem, készletben kiszerelve,
tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termékek
gyári árának 40 %-át

8485

Ebben az árucsoportban másutt nem
említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termékek
gyári árának 40 %-át

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és
-visszaadó, televízióskép- és -hangfelvevő
és -visszaadó készülékek, ezek alkatrészei
és tartozékai, kivéve:

Gyártás, amelyben

ex 85. árucsoport

8501

8502

ex 8504

Elektromotor és elektromos generátor [az
áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

Tápegység automatikus adatfeldolgozó
géphez

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8503 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8501 vagy 8503 vámtarifaszám alá
tartozó anyagok összesen csak a termék gyári árának 10 %-áig használhatók fel

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

227
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

228
(1)

ex 8518

8519

8520

8521

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU
(2)

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró,
dobozba szerelve is; hangfrekvenciás
elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék,
hangfelvevő szerkezet nélkül

Magnetofon és más hangfelvevő készülék,
lejátszó szerkezettel vagy anélkül is

Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is

(3)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

8522

A 8519–8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8523

Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas, vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoportba tartozó kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
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(1)

8524

8525

8526

8527

(2)

(3)

229
vagy

(4)

Lemez, szalag és más anyag, amelyen
hangot vagy más jelenséget rögzítettek,
beleértve a lemez készítésére szolgáló
matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével:

–

Matrica
és
lemezkészítéshez

–

Egyéb

mesterlemez

Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és
tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel
vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó
készülékkel egybeépítve is; televíziós
kamera (felvevő); állóképes videokamera
és más videokamera felvevők

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

Rádiótelefon-,
rádiótávíróés
rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő
vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
közös házban is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8503 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át
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(1)

8528

8529

8535
és
8536

8537

(2)

Televízióadás vételére alkalmas készülék,
rádióműsor-vevőkészüléket, vagy hang-,
vagy képfelvevő, vagy -lejátszó készüléket
magában foglaló is, videomonitor és
video-vetítőkészülék

(3)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528
vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

–

Kizárólag vagy elsősorban hang- vagy
képfelvevő, vagy -lejátszó készülék
alkatrészei

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

Egyéb

Gyártás:

Elektromos áramkör összekapcsolására,
védelmére vagy elektromos áramkörbe
vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol),
-asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a
8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és
elektromos
vezérlésre
vagy
az
elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, a 8517 vtsz. alá tartozó
kapcsolókészülékek kivételével

–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben – a fenti határok között – a
8538 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8538 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
(1)

ex 8541

8542

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU
(2)

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető
eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, a
még csipekre nem szeletelt lapkák kivételével

Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

amelyben – a fenti határok között – a
8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá
tartozó anyagok együttesen csak a termék gyári árának 10 %-áig használhatók fel

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott
vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos
vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló
kábel, elektromos vezetékkel összeállítva,
vagy csatlakozóval felszerelve is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8545

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén,
galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból
készült cikk, fémmel vagy anélkül

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos
szigetelő

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez,
készülékhez és berendezéshez, kizárólag
szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen
apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba,
a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem
nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

8548

Használt primer cella, primer elem és
elektromos akkumulátor, ezek hulladéka;
kimerült primer cella, kimerült primer
elem
és
kimerült
elektromos
akkumulátor; gépnek és készüléknek
ebben az árucsoportban másutt nem
említett elektromos alkatrésze

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

231
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át
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ex 86. árucsoport

8608

ex 87. árucsoport

8709

8710

8711

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU
(2)

(3)

Vasúti mozdonyok és villamosmotorkocsik, más, sínhez kötött járművek
és
alkatrészeik;
vasúti
és
villamosvágány-tartozékok, felszerelések
és alkatrészeik; mindenféle mechanikus
(beleértve az elektro-mechanikusat is)
közlekedési jelzőberendezés, kivéve:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék
és felszerelés; mechanikus (beleértve az
elektromechanikusat is) ellenőrző, jelzőés biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely,
kikötő vagy repülőtér számára; mindezek
alkatrésze

Gyártás, amelyben:

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy
villamosvasúti sínhez kötött járművek
kivételével, kivéve:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy
emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy
repülőtéren áru rövid távolságra történő
szállítására; vasúti pályaudvar peronján
használt vontató; az ide- tartozó jármű
alkatrésze

Gyártás, amelyben:

Harckocsi és más páncélozott harci
jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze

Gyártás, amelyben:

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Motorkerékpár (robogó is), segédmotoros
kerékpár, oldalkocsival is; oldalkocsi

– Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű
motorral működő, amelynek hengerűrtartalma

– – 50 cm3-nél kisebb

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 20 %-át

11/26. kötet
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(1)

8711
(folytatás)

(2)

– – 50 cm3-nél nagyobb

(3)

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

ex 8712

8715

8716

Egyéb
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

233
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Kerékpár golyóscsapágy nélkül

Gyártás a 8714 vámtarifaszám alá nem
sorolt anyagokból

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyermekkocsi és alkatrésze

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más
jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek
alkatrésze

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

ex 88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók és ezek részei,
kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 8804

Forgó (rotáló) ejtőernyők

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 8804
vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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(3)

8805

Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti
leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

89. árucsoport

Hajó, csónak és más úszó szerkezet

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. A 8906
vámtarifaszám alá tartozó hajótesteket
azonban nem szabad felhasználni

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós,
orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai,
kivéve:

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

ex 90. árucsoport

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

9001

Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb;
optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz.
alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontakt-lencse is),
prizma, tükör és más optikai elem nem
szerelve, az optikailag nem megmunkált
üvegből készült elem kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9002

Lencse, prizma, tükör és más optikai elem
bármilyen anyagból, szerelve, amely a
műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált
üvegből készült elem kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9004

Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüveg

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 9005

Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és
más teleszkóp és ezek foglalata; egyéb
csillagászati műszer és foglalata, a rádiócsillagászati műszer kivételével

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át,

–

az összes felhasznált nem származó
besorolású anyag értéke nem haladja
meg a felhasznált származó anyagok
értékét

vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
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ex 9006

9007

9011

ex 9014

9015
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Fényképezőgép (a mozgó-fényképészeti
kamera
kivételével);
fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a
kisülési cső kivételével

Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő,
hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel
vagy anélkül

Összetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti
mikroszkóp vagy mikroképvetítő is

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át,

–

az összes felhasznált nem származó
besorolású anyag értéke nem haladja
meg a felhasznált származó anyagok
értékét

Gyártás, amelyben
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

–

az összes felhasznált nem származó
besorolású anyag értéke nem haladja
meg a felhasznált származó anyagok
értékét

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

–

az összes felhasznált nem származó
besorolású anyag értéke nem haladja
meg a felhasznált származó anyagok
értékét

Más navigációs eszköz és készülék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Földmérő (a fotogrammetriai földmérő
is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai
műszer és készülék, az iránytű kivételével;
távolságmérő

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

235
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(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át
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9016

Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9017

Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai
számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép,
pantográf, szögmérő, rajzolókészlet,
logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható
kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd
és -szalag, mikrométer, körző)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9018

Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi
műszer és készülék, szcintigráf készülék
is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék

9019

9020

9024

–

Fogorvosi szék műszerrel felszerelve

–

Egyéb

Mechanikus
gyógyászati
készülék;
masszírozó készülék; pszichológiai
képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigénés aeroszolterápiai készülék, mesterséges
lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék

Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel
nem rendelkező védőálarc kivételével

Keménység-,
szakító-,
és
nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló
gép és készülék vagy más mechanikai
anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil,
papír, műanyag vizsgálatához)

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, beleértve a 9018
vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át

11/26. kötet
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9025

Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó
mérőműszer;
hőmérő,
pirométer,
barométer, higrométer, pszichrométer
(regisztrálóval is) és mindezek egymással
kombinálva is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9026

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl.
áramlásmérő, szintjelző, manométer,
hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028
vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és
készülék kivételével

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9027

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló
készülék és műszer (pl. polariméter,
refraktométer, spektrométer, füst- vagy
gázanalizátor); viszkozitást, porozitást,
nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló
jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és
készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek
mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz
és készülék (a megvilágításiidő-mérő is);
mikrotom (metszetkészítő)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9028

Gáz, folyadék és áram fogyasztásának
vagy előállításának mérésére szolgáló
készülék, ezek hitelesítésére szolgáló
mérőeszköz is:
–

Alkatrész és tartozék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

Egyéb

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

9029

Fordulatszámláló, teljesítményszámláló,
taxióra, kilométerszámláló, lépésszámláló
és hasonló készülék; sebességmérő és
tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá
tartozó készülék kivételével; stroboszkóp

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9030

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és
elektromos mennyiségek mérésére vagy
ellenőrzésére szolgáló más műszer és
készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-,
gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más
ionizáló sugárzás kimutatására vagy
mérésére szolgáló műszer és készülék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9031

Ebben az árucsoportban másutt nem
említett, más vtsz. alá nem osztályozható
mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és
gép; profilvetítő

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át
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Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át
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9032

Automata szabályozó vagy ellenőrző
műszer és készülék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

9033

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék,
műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és
tartozéka

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Órák és ezek alkatrésze, kivéve:

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

Más óra

Gyártás:

ex 91. árucsoport

9105

9109

9110

9111

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

Komplett „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben
összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet
összeszerelve; nyers „kisóraszerkezet”
vagy óraszerkezet

Tok „kisóraszerkezethez” és ennek részei

–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben az összes felhasznált nem
származó besorolású anyag értéke
nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Gyártás:
–

amelyben az összes felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át,

–

amelyben – a fenti határok között – a
9114 vámtarifaszám alá tartozó
anyagok csak a termék gyári árának
10 %-áig használhatók fel

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

11/26. kötet
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

11/26. kötet
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9112

9113

(2)

Tok óraszerkezethez és hasonló tok ebbe
az árucsoportba tartozó más áruhoz és
ezek alkatrésze

(3)

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 40 %-át

239
vagy

(4)

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 30 %-át

Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek
alkatrésze:

–

Nem nemesfémből, arannyal vagy
ezüsttel lemezelve is

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

–

Más

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

92. árucsoport

Zenei eszközök; mindezek alkatrésze és
tartozéka

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

93. árucsoport

Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

ex 94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét,
párna és más párnázott lakberendezési
cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre
gyártott épület, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

ex 9401
és
ex 9403

Nem nemesfém bútor legfeljebb 300
g/m2 súlyú, kitömés nélküli pamutszövettel

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 40 %-át

vagy
Gyártás már formára összeállított, felhasználásra kész, 9401 vagy 9403
vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből, feltéve hogy:
–

értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 25 %-át,

–

az összes többi felhasznált anyag már
származó besorolású, és nem a 9401
vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozik
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9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a
fényszórót és a spotlámpát is, és
mindezek másutt nem említett alkatrésze;
megvilágított jelzések, reklámfeliratok,
névtáblák és hasonlók, állandó jellegű
fényforrással szerelve, valamint mindezek
másutt nem említett alkatrésze

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

9406

Előre gyártott épület

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

Játékok, játékszerek és sporteszközök;
mindezek alkatrésze és tartozéka, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

Más játék; kicsinyített méretű („méretarányos”) modell és szórakozásra szánt
hasonló modell, működő is; mindenféle
összerakós fejtörő játék (puzzle)

Gyártás, amelyben:

ex 95. árucsoport

9503

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 9506

Golfütő és részei

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék. Felhasználhatók azonban durván megmunkált
tömbök golfütőfejek készítéséhez

ex 96. árucsoport

Különböző áruk, kivéve:

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

ex 9601
és
ex 9602

Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag

Gyártás az ugyanazon vámtarifaszám alá
tartozó „megmunkált”, faragásra alkalmas
anyagokból

ex 9603

Seprű, kefe és ecset (vesszőseprű és
hasonlók, valamint a nyest- vagy mókusszőrecset kivételével); kézi működtetésű,
mechanikus padlóseprő motor nélkül,
szobafestő párna és henger; gumibetétes
törlő

Gyártás, amelyben az összes felhasznált
anyag értéke nem haladja meg a termék
gyári árának 50 %-át

11/26. kötet
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(4)
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9605

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz,
vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

A készlet minden darabja feleljen meg
annak a szabálynak, amely rá vonatkozna, ha nem tartozna a készlethez. Felhasználhatók azonban a nem származó cikkek is, feltéve hogy összértékük nem
haladja meg a készlet gyári árának 15 %-át

9606

Gomb, franciakapocs, patentkapocs, nyomógomb, gombtest és ezek részei; nyers
gomb

Gyártás, amelyben:

9612

Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy
más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem

–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

Gyártás, amelyben:
–

valamennyi felhasznált anyag más
vámtarifaszám alá van besorolva,
mint maga a termék,

–

az összes felhasznált anyag értéke
nem haladja meg a termék gyári árának 50 %-át

ex 9613

Öngyújtó, elektromos

Gyártás, amelyben a 9613 vámtarifaszám
alá tartozó anyag értéke nem haladja meg
a termék gyári árának 30 %-át

ex 9614

Pipa és pipafej

Gyártás durván megmunkált tömbökből

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és
régiségek

Gyártás, amelyben valamennyi felhasznált
anyag más vámtarifaszám alá van besorolva, mint maga a termék

97. árucsoport
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III. MELLÉKLET

EUR.1 SZALLITASI BIZONYITVANY ES EUR.1. SZÁLLÍTÁSI BIZONYITVANY KERELMEZESE
Nyomtatási utasítások

1. Az egyes formanyomtatványok mérete 210 x 297 mm; maximálisan megengedett hossztűrése mínusz 5 mm,
illetve plusz 8 mm lehet. Fehér, írásra alkalmas méretű, famentes, és legalább 25 g/m2 súlyú papírt kell
felhasználni. Hátterének zöld színben nyomott guilloche mintásnak kell lennie, amelyen bármilyen mechanikus
vagy vegyi eszközzel készült hamisítás szemmel látható.
2. A Közösség tagállamai, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a
jogot arra, hogy a formanyomtatványt saját maguk nyomtassák, vagy engedélyezett nyomdákkal nyomathatják
azt. Az utóbbi esetben minden nyomtatványnak tartalmaznia kell az engedélyre való hivatkozást. Minden
nyomtatványon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének vagy a nyomda azonosítására alkalmas jelnek.
Szerepelnie kell továbbá rajta egy sorszámnak is nyomtatva vagy nyomtatás nélkül, amellyel a nyomtatvány
azonosítható.
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MEGJEGYZÉSEK
1. A bizonyítványokon nem lehet törlést alkalmazni vagy a szavakat felülírni. A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges helyes
adatok beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kiállító személy lássa el kézjegyével, és ezt a kibocsátó ország vagy terület
vámhatóságainak igazolnia kell.
2. A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely, és minden árumegnevezést sorszám előzzön meg. A legutolsó
bejegyzést követően szorosan egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt mezőt egy átlós vonallal húzza át oly módon, hogy az
lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.
3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell feltüntetni az azonosításhoz elegendő részletességgel.

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA
Alulírott, a túloldalon felsorolt áruk exportőre,

KIJELENTEM,

hogy az áruk megfelelnek a mellékelt bizonyítvány kiadási követelményeinek;

MEGHATÁROZOM

az alábbiakban azon körülményeket, melyek alapján az áruk a fenti feltételeknek megfelelnek:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

BEMUTATOM

az alábbi igazoló okmányokat (1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

VÁLLALOM,

hogy az eljárásra jogosult hatóság kérése alapján rendelkezésre bocsátom azon okmányokat, melyeket e bizonyítvány kiállításához megkövetelnek, és vállalom, hogy szükség esetén az említett eljárásra jogosult hatóság betekinthet belső nyilvántartásaimba, és ellenőrizheti a fenti áruk előállítási műveleteit.

KÉREM

az árukra vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiadását.

………………………………………………………………………
(hely és dátum)

………………………………………………………………………
(aláírás)

(1) Például: az import okmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek a gyártás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban
újra kiszállított árukra vonatkoznak.
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IV. MELLÉKLET
SZÁMLANYILATKOZAT

Az alábbi számlanyilatkozatot a lábjegyzetekkel összhangban kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell
megismételni.

Angol nyelvű változat
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Spanyol nyelvű változat
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Dán nyelvű változat
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Német nyelvű változat
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.… (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren sind (2).

Görög nyelvű változat
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1) dhl’vnei σti, ektσw
eαn dhl’vnetai saf’vw αllvw, ta proοσnta aztα eνnai protimhsiak’hw katagvg’hw… (2).

Francia nyelvű változat
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… (1)), déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Olasz nyelvű változat
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Holland nyelvű változat
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.… (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Portugál nyelvű változat
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no.… (1)),
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos săo de origem preferencial … (2).
(1)

(2)

Ha a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 21. cikkének értelmezésében vett feljogosított exportőr teszi, akkor a feljogosított
exportőr engedélyszámát be kell írni erre a helyre. Ha a számlanyilatkozatot nem feljogosított exportőr teszi, akkor a zárójelben
lévő szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni.
A termékek származását jelezni kell. Ha a számlanyilatkozat egészben vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikkének értelmében
Ceutából és Melillából származik, az exportőrnek a „CM” szimbólum segítségével ezt egyértelműen jeleznie kell abban az
okmányban, amelyen a nyilatkozatot adja.
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Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o… (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svéd nyelvű változat
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arab nyelvű változat

…………………………………………………………………………………………………………………………… (3)
(Hely és dátum)

…………………………………………………………………………………………………………………………… (4)
(Exportőr aláírása; továbbá a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvasható írással is kell jelölni)

(1)

(2)

(3)
(4)

Ha a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 21. cikkének értelmezésében vett feljogosított exportőr teszi, akkor a feljogosított
exportőr engedélyszámát be kell írni erre a helyre. Ha a számlanyilatkozatot nem feljogosított exportőr teszi, akkor a zárójelben
lévő szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni.
A termékek származását jelezni kell. Ha a számlanyilatkozat egészben vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikkének értelmében
Ceutából és Melillából származik, az exportőrnek a „CM” szimbólum segítségével ezt egyértelműen jeleznie kell abban az
okmányban, amelyen a nyilatkozatot adja.
Ezeket az információkat el lehet hagyni, ha az információ magán a dokumentumon szerepel.
Lásd a jegyzőkönyv 20. cikkének (5) bekezdését. Ha az exportőrnek nem kell aláírnia a dokumentumot, az aláírás alóli mentesség
az aláíró nevének feltüntetése alól is mentesít.
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ZÁRÓOKMÁNY

Egyrészről
az EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
a továbbiakban „a Közösség”
és másrészről
meghatalmazottjai,
CISZJORDÁNIA ÉS A GÁZAI-ÖVEZET PALESZTIN HATÓSÁGA KÉPVISELETÉBEN A PALESZTIN
FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET (PFSZ),
a továbbiakban „a Palesztin Hatóság”,
meghatalmazottjai

az 1997. február 24-én Brüsszelben az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet
Palesztin Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és
együttműködésről szóló Euro-Mediterrán ideiglenes társulási megállapodás – a továbbiakban „Euro-Mediterrán
Ideiglenes Társulási Megállapodás” – aláírása céljából megtartott ülésükön elfogadták a következő szövegeket:
az Euro-Mediterrán Ideiglenes Társulási Megállapodás, annak mellékletei és a következő jegyzőkönyvek:
1. jegyzőkönyv

A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések

2. jegyzőkönyv

A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek a Ciszjordániába és a Gázaiövezetbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések

3. jegyzőkönyv

A „származó termékek” fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés
módszerei

A Közösség meghatalmazottjai és a Palesztin Hatóság meghatalmazottjai elfogadták az alább felsorolt, és ehhez a
záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegét:
Együttes nyilatkozat a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról (a megállapodás 33. cikke),
Együttes nyilatkozat a megállapodás 55. cikkéről,
Együttes nyilatkozat a megállapodás 58. cikkéről,
Együttes nyilatkozat a decentralizált együttműködésről,
Együttes nyilatkozat a megállapodás 67. cikkéről,
Együttes nyilatkozat a megállapodás 70. cikkéről,
Együttes nyilatkozat az adatvédelemről,
Együttes nyilatkozat a palesztin ipar részére nyújtandó támogatási programról,
valamint – a „származó termékek” fogalmáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3.
jegyzőkönyv tekintetében – a következő együttes nyilatkozatokat:
1. Együttes nyilatkozat az Andorrai Hercegségről;
2. Együttes nyilatkozat a San Marinoi Köztársaságról.
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A Közösség meghatalmazottjai és a Palesztin Hatóság meghatalmazottjai ugyancsak tudomásul vették az
alábbiakban említett és ehhez a záróokmányhoz csatolt, levélváltás formájában létrejött megállapodást:
Megállapodás levélváltás formájában a Közösség és Palesztin Hatóság között az 1. jegyzőkönyv 1. cikkére
vonatkozóan, és a Közös Vámtarifa 0603 10 vámtarifa alszám alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók
Közösségbe történő behozataláról
A Palesztin Hatóság meghatalmazottjai tudomásul vették az Európai Közösség alább említett, és ehhez a
záróokmányhoz csatolt nyilatkozatát:
Nyilatkozat a származás halmozásáról

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred
and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

11/26. kötet

HU

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Együttes nyilatkozat a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról (a megállapodás 33. cikke)
A megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon különösen a következőket
foglalja magában: szerzői jog, beleértve a számítógépes programok szerzői jogát és a rokonjogokat,
szabadalmak, ipari formatervek, földrajzi árujelzők, beleértve a származási jelzéseket, kereskedelmi
védjegyek és szolgáltatási jelek, integrált áramkörök topográfiáját, valamint az ipari tulajdon védelméről
szóló Párizsi Egyezmény (1967. évi Stockholmi Szerződés) 10a. cikkében említett tisztességtelen verseny
elleni védelem, valamint a „know-how”-ról szóló nem közzétett információk védelme.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 55. cikkéről

A felek újólag megerősítik a közel-keleti békefolyamat iránti elkötelezettségüket és azt a
meggyőződésüket, hogy a békét regionális együttműködéssel kell megszilárdítani. A Közösség megfelelő
műszaki és költségvetési eljárásainak figyelembevételével kész a Palesztin Hatóság és a többi régióbeli
résztvevő által előterjesztett közös fejlesztési projektek támogatására.
A felek újólag megerősítik, hogy a megállapodás részét képezi az 1995. november 27-én a Barcelonai
Konferencián elindított folyamatnak, és hogy az Európai Közösség és a Palesztin Hatóság közötti
kétoldalú együttműködés kiegészíti az euro-mediterrán partnerséggel összefüggő regionális
együttműködést.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 58. cikkéről

A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállalás lehetőségének biztosítását nem vonják be az ifjúsági
csereprogramok keretébe.
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Együttes nyilatkozat a decentralizált együttműködésről

A felek újólag megerősítik, hogy a tapasztalatcsere, és az ismeretek átadása ösztönzésének eszközeként
nagy fontosságot tulajdonítanak a decentralizált együttműködési programoknak a mediterrán térségben,
valamint az Európai Közösség és mediterrán partnerei között.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 67. cikkéről

Ha választottbírósági eljárást alkalmaznak, a felek törekednek annak biztosítására, hogy a vegyes
bizottság a második választottbíró kinevezésétől számított két hónapon belül harmadik választottbírót
nevezzen ki.
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Együttes nyilatkozat a megállapodás 70. cikkéről

(1) A megállapodás értelmezése és alkalmazása céljából a felek megállapodnak abban, hogy a
megállapodás 70. cikkében említett különleges sürgősségi esetek olyan esetek, amikor a két fél egyike
súlyosan megsérti a megállapodást. A megállapodás súlyos megsértése:
– a megállapodás elutasítása, ha a nemzetközi jog általános szabályai nem engedélyezik annak
elutasítását,
– a megállapodás 2. cikkében ismertetett lényeges elemeinek a megsértése.
(2) A felek megállapodnak abban, hogy a 70. cikkben említett megfelelő intézkedések a nemzetközi
joggal összhangban hozott intézkedések. Ha az egyik fél a 70. cikk alkalmazásaként különleges
sürgősségi ügyben intézkedést hoz, a másik fél vita rendezésére vonatkozó eljárást vehet igénybe.
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Együttes nyilatkozat az adatvédelemről

A felek megállapodnak abban, hogy az adatok védelmét minden olyan területen garantálják, ahol
személyes adatok cseréjét irányozták elő.
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Együttes nyilatkozat a palesztin ipar részére nyújtandó támogatási programról

A felek megállapodnak abban, hogy olyan támogatási programot bocsátanak a palesztin ipar
rendelkezésére, amelynek célja a palesztin ipari szektor kapacitásának támogatása és fejlesztése.
A Ciszjordániában és a Gázai-övezetben működő palesztin üzleti vállalkozások részére a Közösség bővíti
az indulás finanszírozásához és a tőkéhez jutás lehetőségét. Ez az Európai Közösség Befektetési Partnerek
programját (ECIP) foglalja magában, amelynek keretében segítséget nyújtanak a üzleti vállalkozás
elindítási költségeihez, például megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozáshoz, műszaki segítséget
nyújtanak, és egyes esetekben vegyes vállalatok finanszírozáshoz biztosítanak hozzáférést. A Közösség
által biztosított támogatások alapján – különösen a kis- és középvállalatok részére – a Palesztin Fejlesztési
Alap által kezelt feltöltődő alapon keresztül hitelfinanszírozás is rendelkezésre áll. Az Európai Befektetési
Bank a hitelfinanszírozást és a kockázati tőke biztosítását a helyi bankokon keresztül kiterjeszti a
palesztin vállalatokra.
A Közösség Ciszjordániában és a Gázai-övezetben létrehozta a Magánfejlesztési Központot, hogy
támogatást, képzést és tanácsadást nyújtson a palesztin ipar részére az üzleti vállalkozások beindításához
és tervezéséhez, a vállalkozások vezetéséhez, stratégiájának kialakításához és marketingjéhez.
A Közösség elismeri, hogy a palesztin iparnak külföldön kell értékesítési piacokat keresnie. Ez a
megállapodás ezért az Európai Közösség piacaihoz vámmentes hozzáférést tesz lehetővé a palesztin
iparcikkek számára. Ezért áll rendelkezésre a Palesztin Vállalkozási Központ és ezen belül az Euro-Info
Központ, hogy az esetenként rendelkezésre álló partnerségi események (Euro-Partenariat,
Med-Partenariat és Med-Enterprise programok) és számos egyéb eszköz (például a BC Hálózat és BRE
hálózatok) segítségével támogassa és megkönnyítse az európai és palesztin ipar közötti kapcsolatok
kialakítását és a vegyes vállalatok létrejöttét.
A Közösség azt is elismeri, hogy a palesztin ipar az alapvető gazdasági infrastruktúra hiányában szenved.
Megállapítva, hogy a Közösség által Ciszjordánia és a Gázai-övezet fejlesztésére biztosított
segítségnyújtás összefüggésében a segítség egy része a palesztin ipar támogatására nyújtható, a Közösség
mérlegelni fogja a Palesztin Hatóság arra irányuló kéréseit, hogy ezeknek az alapoknak bizonyos
hányadát támogatásként vagy hitelként az alapvető gazdasági infrastruktúra rehabilitációjára lehessen
fordítani.
Az e megállapodás alapján előirányzott gazdasági együttműködés keretében a két fél rendszeresen
véleménycserét tart annak megállapítására, hogy az ebben a nyilatkozatban ismertetett támogatási
mechanizmusok, valamint egyéb hozzáférhetővé váló támogatási mechanizmusok miként
kombinálhatók leghatékonyabban abból a célból, hogy a palesztin ipar számára a legmegfelelőbb
támogatást biztosítsák.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
Együttes nyilatkozat az Andorrai Hercegségről

(1) Az Andorrai Hercegségből származó, a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjai alá tartozó
termékeket a Palesztin Hatóság e megállapodás értelmezésében a Közösségből származó termékekként
ismeri el.
(2) A 3. jegyzőkönyv értelemszerűen alkalmazandó a fent említett termékek származó jogállásának
meghatározására.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
Együttes nyilatkozat a San Marino Köztársaságról

(1) A San Marino Köztáraságból származó termékeket a Palesztin Hatóság e megállapodás
értelmezésében a Közösségből származó termékekként ismeri el.
(2) A 3. jegyzőkönyv értelemszerűen alkalmazandó a fent említett termékek származó jogállásának
meghatározására.
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MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN
a Közösség és a Palesztin Hatóság között az 1. jegyzőkönyv 1. cikkére vonatkozóan, és a Közös
Vámtarifa 0603 10 vámtarifa alszáma alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe
történő behozataláról

A. A Közösség levele
Tisztelt … Úr!
Az alábbi megállapodás született a Közösség és a Palesztin Hatóság között:
A jegyzőkönyv 1. cikke elrendeli a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, a Közös Vámtarifa
0603 10 vámtarifa alszáma alá tartozó vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozatalára
kivetett importvám eltörlését 1500 tonna határig.
A Palesztin Hatóság vállalja, hogy betartja a rózsa- és szegfűfélék Közösségbe irányuló behozatalára
vonatkozóan az alábbiak szerint meghatározott feltételeket, amelyek e vámtarifa eltörlését lehetővé
teszik:
–

a Közösségbe irányuló behozatal árszínvonalának az ugyanazon termékek azonos időszakok alatti
közösségi árszínvonalának legalább 85 %-át kell kitennie,

–

a palesztin árszintet a behozott termékeknek a jellemző közösségi importpiacokon érvényes ára
feljegyzésével határozzák meg,

–

a közösségi árszint alapjául a legfontosabb termelő tagállamok jellemző piacain jegyzett termékárak
szolgálnak,

–

az árszínvonalat kéthetente kell feljegyezni, és a vonatkozó mennyiségekkel kell súlyozni. Ez a
rendelkezés a közösségi árakra és a palesztin árakra érvényes,

–

mind a közösségi termelői árakat, mind a palesztin termékek importárát illetően meg kell
különböztetni a nagyvirágú és a kisvirágú rózsákat, valamint az egyvirágos és többvirágos szegfűket,

–

ha a palesztin árszínvonal bármely típusú termékre nem éri el a közösségi árszínvonal 85 %-át, a
vámkedvezményt fel kell függeszteni. A Közösség akkor állítja vissza a vámkedvezményt, ha a
közösségi árszínvonal 85 %-ával megegyező vagy azt meghaladó palesztin árszínvonalat jegyeznek
fel.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy a Palesztin Hatóság egyetért e levél tartalmával.
Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.
Az Európai Unió Tanácsa részéről
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B. A Palesztin Hatóság levele
Tisztelt .… Úr!
Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai napon kelt levelének kézhezvételét, amely a
következőképpen szól:
„Az alábbi megállapodás született a Közösség és a Palesztin Hatóság között:
A jegyzőkönyv 1. cikke elrendeli a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, a Közös Vámtarifa
0603 10 vámtarifa alszáma alá tartozó vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő
behozatalára kivetett importvám eltörlését 1500 tonna határig.
A Palesztin Hatóság vállalja, hogy betartja a rózsa- és szegfűfélék Közösségbe irányuló behozatalára
vonatkozóan az alábbiak szerint meghatározott feltételeket, amelyek e vámtarifa eltörlését lehetővé
teszik:
–

a Közösségbe irányuló behozatal árszínvonalának az ugyanazon termékek azonos időszakok alatti
közösségi árszínvonalának legalább 85 %-át kell kitennie,

–

a palesztin árszintet a behozott termékeknek a jellemző közösségi importpiacokon érvényes ára
feljegyzésével határozzák meg,

–

a közösségi árszint alapjául a legfontosabb termelő tagállamok jellemző piacain jegyzett
termékárak szolgálnak,

–

az árszínvonalat kéthetente kell feljegyezni, és a vonatkozó mennyiségekkel kell súlyozni. Ez a
rendelkezés a közösségi árakra és a palesztin árakra érvényes,

–

mind a közösségi termelői árakat, mind a palesztin termékek importárát illetően meg kell
különböztetni a nagyvirágú és a kisvirágú rózsákat, valamint az egyvirágos és többvirágos
szegfűket,

–

ha a palesztin árszínvonal bármely típusú termékre nem éri el a közösségi árszínvonal 85 %-át,
a vámkedvezményt fel kell függeszteni. A Közösség akkor állítja vissza a vámkedvezményt, ha a
közösségi árszínvonal 85 %-ával megegyező vagy azt meghaladó palesztin árszínvonalat
jegyeznek fel.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy a Palesztin Hatóság egyetért-e a levél tartalmával.”
Van szerencsém megerősíteni, hogy a Palesztin Hatóság egyetért az Ön levelében foglaltakkal.
Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.
A Palesztin Hatóság részéről
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
Nyilatkozat a származás halmozásáról

A politikai fejleményekkel összhangban, ha a Palesztin Hatóság és egy vagy több mediterrán ország
megállapodásokat köt a közöttük létrehozandó szabad kereskedelemről, az Európai Közösség az említett
országokkal kötött kereskedelmi megállapodásai során kész a származás halmozására vonatkozó
szabályok végrehajtására.

11/26. kötet

