
A BIZOTTSÁG 1870/2005/EK RENDELETE

(2005. november 16.)

a vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről és harmadik országokból behozott fokhagymára
vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelor-
szág, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és
Szlovénia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlo-
vákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke (1)
bekezdésére,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 31. cikke (2) és 34. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1994. évi GATT XXVIII. cikkének megfelelően foly-
tatott tárgyalásokat követően a Közösség módosította a
fokhagyma behozatala tekintetében irányadó feltételeket.
A 2001. június 1-je óta a 0703 20 00 KN-kód alá
tartozó fokhagyma behozatalára vonatkozó rendes vám
9,6 %-os értékvámból és nettó tonnánként 1 200
euróban meghatározott összegből áll. Azonban egy, az
Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között az
1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a fokhagyma tekin-
tetében a GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listában
megállapított engedmények módosításáról szóló, levél-
váltás formájában létrejött megállapodással a meghatáro-
zott vámtól mentes 38 370 tonnát kitevő kontingenst
nyitottak meg, amelyet a 2001/404/EK tanácsi hatá-
rozat (2) jóváhagyott (a továbbiakban: „GATT kontin-
gens”). A megállapodás kiköti, hogy a kontingenst
három részre kell osztani: 19 147 tonnát tesz ki az
Argentínából származó behozatal (tételszám 09.4104 és
09.4099), 13 200 tonnát a Kínából származó behozatal
(tételszámok 09.4105 és 09.4100) és 6 023 tonnát az
egyéb országokból származó behozatal (tételszám
09.4106 és 09.4102).

(2) Fokhagymát a GATT kontingensen vagy a rendes vámon
kívül kedvezményes feltételek mellett is be lehet hozni a

Közösség és bizonyos harmadik országok között kötött
megállapodások alapján.

(3) A fokhagyma az Európai Unió gyümölcs- és zöldségága-
zatának fontos terméke, az EU-ban évente mintegy
250 000 tonnát termelnek belőle. A harmadik ország-
okból történő éves behozatal is jelentős, 60 000 és
80 000 tonna közötti mennyiséggel. A két fő beszállító
harmadik ország Kína (30 000–40 000 tonna évente) és
Argentína (mintegy 15 000 tonna évente).

(4) A kontingensek kezelése tekintetében irányadó feltéte-
leket a vámkontingensek kezelési módjának megállapítá-
sáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára
vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének
bevezetéséről szóló, 2002. április 2-i 565/2002/EK
bizottsági rendelet (3) határozza meg. Az e rendelet alkal-
mazása során szerzett tapasztalatok alapján a rendszer
egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele érdekében szüksé-
gesnek tűnik egyes jelenlegi feltételek módosítása.

(5) A GATT kontingensen kívüli, nem kedvezményes beho-
zatalra vonatkozó meghatározott vám megléte miatt a
GATT kontingens kezeléséhez a behozatali engedélyek
rendszerének bevezetése szükséges. E rendszer bevezetése
lehetővé kell tegye a teljes fokhagyma-behozatal részle-
tekbe menő nyomon követését. E rendszer részletes
szabályainak ki kell egészíteniük azokat a szabályokat,
és talán el is kell térniük azoktól a szabályoktól,
amelyeket a behozatali és kiviteli engedélyek rendsze-
rének alkalmazására és a mezőgazdasági termékekre
vonatkozó bizonyítványok előzetes rögzítésére vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000.
június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) állapított
meg.

(6) Annak érdekében, hogy minden behozatalt a lehető
legszorosabban nyomon kövessenek, főleg a nemrég,
csalással kapcsolatos incidenseket követően, kétfajta
behozatali engedélyt kell bevezetni a teljes fokhagyma-
behozatallal kapcsolatban. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a csalást általában úgy követik el, hogy a kínai
fokhagymát olyan országokban rakodják át, amelyek
kedvezményes kereskedelmi megegyezéseket kötöttek az
Európai Közösséggel. A fokhagymát hamis dokumentu-
mokkal hozzák be az EU-ba.

HU2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/19

(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 142., 2001.5.29., 7. o.

(3) HL L 86., 2002.4.3., 11. o. Az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86.,
2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1741/2004/EK rende-
lettel (HL L 311., 2004.10.8., 17. o.) módosított rendelet.



(7) Az egyik rendszerről a másikra történő áttérésnek a
lehető legzökkenőmentesebbnek kell lennie. Ennek érde-
kében az 565/2002/EK rendelet egyes részletes szabályait
át kell venni az új rendeletbe és a hagyományos import-
ütemezést fenn kell tartani.

(8) A fokhagyma-behozatalt nyomon kell követni a Közös-
ségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (1) 308d. cikkének megfelelően.

(9) A közösségi piacon továbbra is biztosítani kell a
fokhagyma-készletek stabil árakon való forgalmazását,
elkerülve a piacnak a komoly áringadozások és a közös-
ségi gyártókra gyakorolt kedvezőtlen hatások által okozta
szükségtelen torzulásait. E célból az importőrök közti
fokozottabb versenyt támogatni kell, valamint az impor-
tőröket sújtó adminisztratív terheket csökkenteni kell.

(10) A jelenlegi importőrök érdekében, akik az érintett
termékekből általában jelentős mennyiségeket hoznak
be, illetve a piacra lépő új importőrök érdekében is,
akik számára ugyanúgy lehetőséget kell biztosítani a
fokhagyma vámkontingenseire vonatkozó behozatali
engedélyek kérelmezésére, különbséget kell tenni a
hagyományos és az új importőrök között. Világosan
meg kell határozni az említett importőrök e két kategó-
riáját, valamint bizonyos kritériumokat kell előírni a
kérelmezők státusza és a kiadott behozatali engedélyek
felhasználása vonatkozásában.

(11) Az említett importőrkategóriáknak kiosztandó mennyisé-
geket a ténylegesen behozott mennyiségek, nem pedig a
kibocsátott behozatali engedélyek alapján kell meghatá-
rozni.

(12) Annak érdekében, hogy a Cseh Köztársaságból, Észtor-
szágból, Ciprusról, Lettországból, Litvániából, Magyaror-
szágról, Máltáról, Lengyelországból, Szlovéniából és Szlo-
vákiából (a továbbiakban: „új tagállamok”) származó
importőrök e rendelet nyújtotta előnyökből részesülhes-
senek, rendelkezéseket kell megállapítani a 2005/2006-os
és 2006/2007-es évekre a célból, hogy megkülönböz-
tessék egyrészt a 2004. április 30-i összetételű Közös-
ségben működő hagyományos és új importőröket,
másrészt pedig az új tagállamokban működő hagyomá-
nyos és új importőröket.

(13) Ahhoz, hogy az eltérő kereskedelmi szokásokat a külön-
böző új tagállamokban számításba vegyék, az új tagál-
lamok illetékes hatóságainak engedélyezni kell azt, hogy
hagyományos importőreik referenciamennyiségeinek
megállapításánál két módszer közül választhassanak.

(14) Az importőrök minden egyes csoportja által benyújtott,
fokhagymának a harmadik országokból történő behoza-

talára vonatkozó engedélykérelmeket bizonyos korlátozá-
sokhoz kell kötni. Ezek a korlátozások nemcsak az
importőrök közötti verseny biztosítása miatt szükségesek,
hanem amiatt is, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban
valós kereskedelmi tevékenységet kifejtő valamennyi
importőrnek lehetőséget biztosítsanak jogszerű kereske-
delmi helyzetének a többi importőrrel szembeni védel-
mére, illetve hogy a piacot egyetlen importőr se tudja
ellenőrzése alá vonni.

(15) Annak érdekében, hogy biztosítsák a tényleges impor-
tőrök közti versenyt, valamint azért, hogy a behozatali
engedélyek elosztása terén jelentkező spekulációt vagy a
rendszerrel szembeni bármilyen visszaélést megakadá-
lyozzák, ami az új és a régi importőrök jogos kereske-
delmi pozícióival ellentétes lenne, szigorúbb ellenőrzést
kell meghonosítani a behozatali engedélyek helyes hasz-
nálatára vonatkozóan. E célból a behozatali engedélyek
átruházását meg kell tiltani.

(16) Az importőrök adminisztratív terheinek csökkentése,
illetve a csalás lehetőségének csökkentése végett a beho-
zatali engedélykérelmeket csak abban a tagállamban kell
bemutatni, ahol az importőrt nyilvántartják.

(17) Olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek a lehető
legkisebb szintre csökkentik a behozatali engedélyekkel
kapcsolatos spekulatív lépéseket, amelyek a vámkontin-
gensek részleges kihasználásához vezethetnek. Az érintett
termék jellegéből és értékéből kifolyólag a fokhagyma
minden egyes tonnájára, amelyre behozatali engedélyké-
relmet nyújtottak be, az 1291/2000/EK rendelet 15.
cikkének (2) bekezdése szerint tonnánként biztosítékot
kell letétbe helyezni. A biztosíték összegének elég
magasnak kell lennie a spekulatív kérelmek kiszűréséhez,
de nem annyira magasnak, hogy elriassza azokat, akik
fokhagymával kapcsolatban valós kereskedelmi tevékeny-
séget folytatnak. A biztosíték mértékének meghatározá-
sára a legmegfelelőbb objektív kritérium a jelenleg
0703 20 00 KN-kód alá tartozó fokhagyma Közösségbe
irányuló importjaira alkalmazandó kiegészítő vám átla-
gának az 5 %-áig terjedő megállapítása.

(18) A GATT kontingens helyes kezelésének biztosítása érde-
kében meg kell határozni a Bizottság által abban az
esetben meghozandó intézkedéseket, ha egy meghatáro-
zott származás vagy negyedév tekintetében az engedély-
kérelmek meghaladják a 2001/404/EK határozat által
rögzített mennyiségeket, illetve a korábban kiadott enge-
délyekből fel nem használt mennyiségeket. Amennyiben
ezek az intézkedések elosztási együttható alkalmazását
feltételezik a behozatali engedélyek kibocsátásakor, lehe-
tővé kell tenni azon behozatali engedélykérelmek vissza-
vonását, amelyek a biztosíték azonnali feloldását tartal-
mazzák.
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(19) A kontingensek megfelelő alkalmazásának biztosítása
érdekében a tagállamoknak rendszeresen tájékoztatniuk
kell a Bizottságot a tagállamok illetékes hatóságai által
kibocsátott behozatali engedélyekben szereplő, és az
importőrök által fel nem használt mennyiségekről. A
kiállított behozatali engedélyekben szereplő mennyisé-
geknél figyelembe kell venni az importőrök által vissza-
vont behozatali engedélykérelmeket is.

(20) A fokhagyma vámkontingenseinek kezelése céljából az
illetékes hatóságokhoz behozatali engedélykérelmet
benyújtó importőröknek kérelmükhöz egy nyilatkozatot
is csatolniuk kell, amelyben kijelentik, hogy vállalják az e
rendeletben foglalt korlátozások betartását. A rendszerrel
szembeni bármilyen visszaélés megakadályozása érde-
kében visszatartó erejű szankciókat kell elrendelni, illetve
a tagállamoknak bizonyos szabadságot kell adni arra
vonatkozóan, hogy milyen kiegészítő büntetéseket
szabnak ki az e rendeletben meghatározottakon kívül
azokra az importőrökre, akik hamis, félrevezető vagy
pontatlan kérelmeket vagy nyilatkozatokat nyújtanak be
az illetékes hatóságoknak.

(21) Az ellenőrzés javítása és a pontatlan dokumentáció
okozta kereskedelmi eltérülések kockázatának megelőzése
érdekében meg kell tartani az egyes harmadik orszá-
gokból behozott fokhagymára vonatkozó származási
bizonyítványok jelenlegi rendszerét és azt a követel-
ményt, hogy ezt a fokhagymát a származási hely szerinti
országból közvetlenül a Közösségbe szállítsák, valamint a
kiegészítő információ alapján az országokra vonatkozó
listát ki kell bővíteni. Az ilyen jellegű származási bizo-
nyítványokat az illetékes nemzeti hatóságok adják ki a
2454/93/EGK rendelet 56–62. cikkének megfelelően.

(22) A tagállamok és a Bizottság közti összes, e rendelettel
összhangban szükséges információcserét meg kell hatá-
rozni, különösen a vámkontingensek kezelésére, csalás
elleni intézkedések meghozatalára és a piac nyomon
követésére.

(23) Az 565/2002/EK rendeletet, a Cseh Köztársaság, Észtor-
szág, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása követ-
keztében az 565/2002/EK rendelet alkalmazására vonat-
kozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004.
február 3-i 228/2004/EK bizottsági rendeletet (1) és a
2004/2005. behozatali év első negyedévét illetően a
fokhagyma behozatalára vonatkozó engedélykérelmek
benyújtási határideje tekintetében az 565/2002/EK rende-
lettől való eltérésről szóló, 2004. február 10-i
229/2004/EK bizottsági rendeletet (2) hatályon kívül kell
helyezni. E rendelet a 2006/2007-es behozatali időszak
első negyedévére igényelt behozatali engedélyekre alkal-
mazandó először. Ennek ellenére, abból adódóan, hogy e
rendelet behozatali tevékenységet szabályozó rendelke-

zései jelenleg a „B” engedélyekre nem határoznak meg
egyetlen külön engedélyezési szabályt sem, illetve a haté-
konyabb ellenőrzés biztosítása érdekében, a „B” engedé-
lyekre vonatkozó rendelkezéseket mielőbb alkalmazni
kell.

(24) Továbbra is a behozatali engedélyek kibocsátásakor
hatályban lévő rendelkezések alkalmazandók az e ren-
delet hatálybalépése után, az 565/2002/EK rendelettel
összhangban kibocsátott engedélyek szerint történő
fokhagyma-behozatalra, összhangban bármely, a
fokhagymára vonatkozó autonóm közösségi vámkontin-
gensek megnyitásáról és kezeléséről szóló rendelkezéssel.

(25) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Vámkontingens megnyitása és alkalmazandó vámok

(1) A 2001/404/EK határozattal összhangban a rendeletben
rögzített feltételek értelmében a 0703 20 00 KN-kód alá sorolt
fokhagyma (a továbbiakban: „a fokhagyma”) Közösségbe történő
behozatalára vonatkozó vámkontingens-rendszer kerül megnyi-
tásra. E rendelet I. mellékletében határozzák meg minden egyes
vámkontingens mennyiségét, alkalmazási időszakát és tétel-
számát.

(2) Az (1) bekezdésben említett, autonóm kontingensek kere-
tében behozott termékekre alkalmazandó értékvám 9,6 %.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározá-
sokat kell alkalmazni:

1. „behozatali időszak” az egyik év június 1-jétől a következő
év május 31-ig tartó időszak;

2. „az új tagállamok” Ciprust, a Cseh Köztársaságot, Észtor-
szágot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Magyaror-
szágot, Máltát, Szlovákiát és Szlovéniát jelentik;

3. „más országok” harmadik országokat jelent, Argentínát és
Kínát kivéve;

4. „illetékes hatóságok” a tagállam által e rendelet végrehajtására
kijelölt testületet vagy testületeket jelentik;
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5. „referenciamennyiség” a 3. cikk értelmében egy hagyományos
importőr által behozott fokhagyma-mennyiséget jelenti az
alábbiak szerint:

a) a hagyományos importőröknél, akik 1998 és 2000
között hoztak be fokhagymát a 2004. április 30-i álla-
potnak megfelelő Közösségbe, az 1998-as, 1999-es és
2000-es naptári évben behozott fokhagyma maximális,
egy év alatt behozott mennyisége;

b) a hagyományos importőrök esetében, akik 2001 és 2003
között hoztak be fokhagymát az új tagállamokba, az
alábbiak szerint maximálisan behozott fokhagyma
mennyisége:

i. vagy a 2001-es, 2002-es és 2003-as naptári év;

ii. vagy a 2001/2002-es, 2002/2003-as vagy
2003/2004-es behozatali időszak;

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó hagyományos
importőrök számára a behozott fokhagyma maximális
mennyiségét veszik figyelembe, amelyet az 565/2002/EK
és e rendelet értelmében kapott behozatali engedéllyel az
első három behozatali időszak alatt hoztak be.

A referenciamennyiség kiszámításakor nem kerül figyelembevé-
telre az új tagállamokból vagy a 2004. április 30-i állapotnak
megfelelő Közösségből származó fokhagyma.

Az új tagállamok a hagyományos importőrökre vonatkozó, a b)
pontban említett két módszer közül az egyiket kell válasszák és
alkalmazzák, objektív kritériumokkal összhangban, és oly
módon, hogy a szereplők ezáltal egyenlő elbánásban részesül-
jenek.

3. cikk

Importőrök besorolása

(1) „Hagyományos importőröknek” tekintendők azok az
importőrök, a nemzeti jogszabályokkal összhangban meghatá-
rozott akár természetes, akár jogi személyek, egyének vagy
üzemeltetői csoportok, akik bizonyítani tudják, hogy:

a) az 565/2002/EK rendelet vagy az előző három behozatali
időszakban e rendelet alapján kaptak behozatali engedélyt;

b) a megelőző három naptári évből legalább kettőben
fokhagymát hoztak be a Közösségbe;

c) a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett
zöldség- és gyümölcstermékekből a kérelmet megelőző év
folyamán legalább 50 tonnát hoztak be a Közösségbe.

(2) „Új importőrnek” tekintendő az (1) bekezdésben nem
említett importőr, akár természetes, akár jogi személy, akár
egyén vagy üzemeltetői csoport, amely a 2200/96/EK rendelet
1. cikkének (2) bekezdésében említett zöldség- és gyümölcster-
mékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50
tonnát hozott be a Közösségbe. Ezen feltétel betartását a
tagállam által vezetett kereskedelmi nyilvántartás feljegyzései
vagy bármilyen más, a tagállam által elfogadott igazolás, illetve
behozatali igazolás bizonyítja.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 2006. június 1-jétől
2007. május 31-ig terjedő behozatali időszak tekintetében és
kizárólag az új tagállamokban:

a) „hagyományos importőröknek” tekintendők azok az impor-
tőrök, a nemzeti jogszabályokkal összhangban meghatáro-
zott akár természetes, akár jogi személyek, egyének vagy
üzemeltetői csoport, akik bizonyítani tudják, hogy:

i. az előző behozatali időszakok közül legalább kettőben
fokhagymát hoztak be, amely nem az új tagállamokból
vagy a 2004. április 30-i összetételű Közösségből szár-
mazik;

ii. a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében
említett zöldség- és gyümölcstermékekből a kérelmét
megelőző év folyamán legalább 50 tonnát hoztak be a
Közösségbe.

iii. az i. és ii. pontban említett behozatalra az új tagálla-
mokban került sor, ahol az említett importőr székhelye
található;

b) „új importőröknek” tekintendők azok az importőrök, –

kivéve az a) pont értelmében vett hagyományos importő-
röket – akik a nemzeti jogszabályokkal összhangban megha-
tározott akár kereskedők, természetes vagy jogi személyek,
akár egyének vagy üzemeltetői csoportok, akik bizonyítani
tudják, hogy:

i. az új tagállamokon és a 2004. április 30-i összetételű
Közösségen kívüli helyről származó, legalább 50 tonna
zöldség- és gyümölcsterméket hoztak be a 2200/96/EK
rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően az előző
két naptári év mindegyikében;

ii. az i. pontban említett behozatalra az új tagállamokban
került sor, ahol az említett importőr székhelye található.
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4. cikk

Az importengedélyek bemutatása

(1) A behozott fokhagyma közösségi szabad forgalomba
bocsátásának feltétele egy, az e rendelettel összhangban kiadott
behozatali engedély bemutatása.

(2) A fokhagymát csak az 1. cikk (1) bekezdésében említett
kontingenseknek megfelelően lehet szabad forgalomba bocsá-
tani ott, ahol a vonatkozó behozatali engedély 24. rovata a II.
mellékletben szereplő bejegyzések egyikét tünteti fel.

Ezekre a behozatali engedélyekre a továbbiakban „A” engedé-
lyekként kell hivatkozni. Egyéb behozatali engedélyekre a továb-
biakban „B” engedélyekként kell hivatkozni.

5. cikk

A behozatali engedélykérelmekkel és engedélyekkel
kapcsolatos általános rendelkezések

(1) Az 1291/2000/EK rendelet az „A” és „B” engedélyekre is
alkalmazandó, hacsak e rendelet másként nem rendelkezik.

(2) Az „A” engedélyek csak arra a negyedévre érvényesek,
amelyekre azokat kiadták. Ezért a 24. rovat a III. mellékletben
felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza.

A „B” engedélyek a kibocsátástól számított három hónapig érvé-
nyesek.

(3) Az 1291/2000/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdé-
sében említett biztosíték összege nettó tonnánként 50 euró.

(4) A származási országot a 8. rovatba vezetik be minden
„A” és „B” engedélykérelemben vagy engedélyben, illetve az
„igen” szót iksszel jelölik. Az engedély csak a megjelölt
országból származó áru behozatalára érvényes.

(5) Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől
eltérve, az „A” és „B” engedélyekből fakadó jogok nem ruház-
hatók át.

6. cikk

Az összmennyiség elosztása hagyományos és új impor-
tőrök között

(1) Az Argentínának, Kínának és más országoknak megálla-
pított összmennyiség az I. melléklet értelmében a következő-
képpen kerül elosztásra:

a) 70 % a hagyományos importőrök számára;

b) 30 % az új importőrök számára.

(2) Az Argentínából, Kínából és más országokból származó
behozatal esetében, amennyiben egyetlen negyedév folyamán

sem kerül a megállapított mennyiség teljes mértékben felhasz-
nálásra az importőrök egyik csoportja által, a fennmaradó
mennyiséget a másik csoportnak ítélik oda.

(3) A (2) bekezdésben és az I. mellékletben jelzett három
származási hely mindegyikére és az egyes negyedévekre nézve
„A” engedélyeket csak az alábbiak összegével egyenlő legna-
gyobb mennyiségre adnak ki:

a) az I. mellékletben jelzett mennyiség tekintettel az adott
negyedévre és származásra;

b) azok a mennyiségek, amelyekre a megelőző negyedévben
nem nyújtottak be kérelmet az adott származás tekintetében;

c) a Bizottsággal közölt fel nem használt mennyiségek, amelyek
az adott származás tekintetében korábban kiadott „A” enge-
délyekben találhatók.

A behozatali időszak alatt nem kérelmezett vagy fel nem hasz-
nált mennyiségek azonban nem vihetők át a következő beho-
zatali időszakra.

7. cikk

Az „A” engedélykérelmek esetében alkalmazandó korláto-
zások

(1) Egy hagyományos importőr által benyújtott, az „A” enge-
délykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen behozatali
időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciameny-
nyiségét. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket
a tagállamok illetékes hatóságai elutasítják.

(2) Egy új importőr által benyújtott, az „A” engedélykérel-
mekben szereplő teljes mennyiség egyetlen negyedévben sem
haladhatja meg az I. mellékletben az említett negyedévre és
származásra vonatkozó mennyiség 10 %-át. Az e szabálynak
meg nem felelő engedélykérelmeket a tagállamok illetékes ható-
ságai elutasítják.

8. cikk

A behozatali engedélykérelmek benyújtása

(1) Egy kérelmező csak egyetlen tagállam illetékes hatósá-
gaihoz nyújthat be „A” és „B” engedélyekre vonatkozó engedély-
kérelmet, nevezetesen azon tagállamban, amelyben a kérelmező
az ÁFA-nyilvántartásban szerepel.

(2) Csak a 3. cikk szerint meghatározott importőrök nyújt-
hatnak be „A” engedélykérelmeket.

Az „A” engedélykérelmek alátámasztására az importőrök mind-
azokat az információkat rendelkezésre bocsátják, amelyek az
adott tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé teszik –

saját megelégedettségükre – a 3. cikkben megjelölt feltételeknek
való megfelelés ellenőrzését.
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Amennyiben a megelőző behozatali időszak alatt e rendelet
vagy az 565/2002/EK rendelet alapján új importőrök kaptak
engedélyt, bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra nézve, hogy a
számukra biztosított mennyiségnek legalább a 90 %-át tényle-
gesen szabad forgalomba bocsátották.

Ha a harmadik albekezdésben említett bizonyítékot nem
mutatják be, vagy a bemutatott bizonyíték azt támasztja alá,
hogy az albekezdésben említett behozatali időszak bármely
negyedévében egy importőrnek kiosztott mennyiség 90 %-ánál
kevesebb került szabad forgalomba bocsátásra, akkor nem
adható ki behozatali engedély az illető importőrnek, kivéve a
vis maior eseteket.

(3) Az importőröknek az „A” engedélykérelmeiket az adott
negyedévet megelőző április, július, október és január hónap
első öt munkanapján kell benyújtaniuk.

(4) Az „A” engedélykérelmekhez az importőrök egy nyilatko-
zatot csatolnak arról, hogy a 7. cikkben szereplő rendelkezé-
seket tudomásul vették, és azzal összhangban járnak el.

Az ilyen jellegű nyilatkozatokat az importőr aláírja és hitelesnek
minősíti.

(5) Az engedélykérelem 20. rovatában az esetnek megfe-
lelően fel kell tüntetni a „hagyományos importőr” vagy az „új
importőr” megjelölést.

(6) Nem nyújtható be „A” engedélykérelem egy meghatáro-
zott negyedévre és származásra nézve, ha az adott negyedévre
és származásra nézve az I. mellékletben nem jeleznek mennyi-
séget.

(7) „A” engedélykérelemre nem lehet „B” engedélyt kibocsá-
tani.

9. cikk

Az „A” engedélykérelmekkel kapcsolatos értesítések

A 8. cikk (3) bekezdésében említett minden hónap 15. napján a
tagállamok értesítik a Bizottságot a vonatkozó negyedévre
benyújtott „A” engedélyek által lefedett mennyiségről.

Az értesítéseket származás szerint kell tagolni. Az értesítésekben
külön kell feltüntetni a hagyományos, illetve külön az új impor-
tőrök által kért fokhagyma mennyiségét.

A fent említett értesítéseket, beleértve a „Tárgytalan” értesítéseket
is, elektronikus úton kell megküldeni – a Bizottság által a tagál-
lamoknak eljutatott formanyomtatványon.

10. cikk

Importengedélyek kiadása

(1) Az „A” engedélyeket az illetékes hatóságok bocsátják ki a
9. cikkben meghatározott értesítést követő hetedik munka-
napon.

(2) Ha bármely negyedévben a kérelmezett mennyiség
meghaladja az 1. cikk (1) bekezdésében említett kontingenst,
a Bizottság rendelet útján elosztási tényezőt határoz meg az
érintett „A” engedélykérelmekre vonatkozóan, és amennyiben
szükséges, felfüggeszti az „A” engedélyek kiadását az elkövetke-
zendő kérelmek vonatkozásában.

Amennyiben az első albekezdést alkalmazzák, az illetékes ható-
ságok az első albekezdésben említett rendelet hatálybalépését
követő harmadik munkanapon adják ki az „A” engedélyeket.

(3) Nem adható ki engedély azzal a céllal, hogy a IV. mellék-
letben felsorolt országokból származó termékeket hozzanak be,
ha azok nem továbbítják a Bizottsághoz a közigazgatási együtt-
működési eljárás megkezdéséhez szükséges és a 2454/93/EGK
rendelet 63., 64. és 65. cikkének megfelelő adatokat. Az
adatokat e rendelet 15. cikke alapján, a közzététel napján
tekintik továbbítottnak.

(4) A 9. cikk első albekezdésében említett napon a tagál-
lamok megküldik a Bizottságnak azon hagyományos és új
importőrök listáját, akik a vonatkozó negyedévben „A” engedé-
lyeket igényelnek. A nemzeti jogszabályokkal összhangban létre-
hozott üzemeltetői csoportok esetében fel kell sorolni a csoport
tagjait.

Az első albekezdésben említett bejelentéseket elektronikus úton
teszik meg a Bizottság által a tagállamoknak eljutatott forma-
nyomtatványon.

(5) Mennyiségi korlátozás nem vonatkozik a „B” engedé-
lyekre, ezeket rögtön kibocsátják.

11. cikk

Az „A” engedélykérelmek visszavonása

Amennyiben a 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően az a
mennyiség, amelyre vonatkozóan „A” engedélyt bocsátottak ki,
kevesebb, mint amelyre vonatkozóan az „A” engedélykérelmet
benyújtották, az érintett importőr a 10. cikk (2) bekezdésének
megfelelően elfogadott rendelet hatályba lépését követő három
munkanapon belül kérheti az illetékes hatóságoknál az enge-
délykérelem visszavonását. Ilyen visszavonás esetében a teljes
biztosítékot azonnal feloldják.
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12. cikk

A tagállamok közleményei a Bizottság számára

(1) A tagállamok az alábbiakról értesítik a Bizottságot:

a) a „B” engedélykérelmek tárgyát képező mennyiségek;

b) a fel nem használt vagy részben felhasznált „A” engedélyek
tárgyát képező mennyiségek, amelyek megfelelnek az enge-
délyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és az azon
mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az
engedélyeket az utolsó teljesített negyedévre kiadták;

c) a 11. cikk alapján visszavont „A” engedélykérelmek által
lefedett mennyiségek.

(2) Az (1) bekezdésben említett információról az alábbiak
szerint küldenek értesítést:

a) az (1) bekezdés a) pontját tekintve minden hét második
munkanapján az előző héten kézhez kapott kérelmekre
vonatkozóan;

b) az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a 9. cikk (1)
bekezdésében említett napon;

c) az (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában a 8. cikk (3)
bekezdésében említett minden hónap utolsó napja.

Ha nem nyújtottak be „B” engedélykérelmet, vagy ha nincsenek
fel nem használt vagy visszavont mennyiségek az (1) bekezdés
b) és c) pontjai értelmében, az érintett tagállam erről az e
bekezdésben jelzett napokon értesíti a Bizottságot.

(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentéseket elektronikus
úton teszik meg a Bizottság által a tagállamoknak eljutatott
formanyomtatványon.

A közléseket az engedélykérelem napja, a származási hely
szerinti harmadik ország, az engedélytípus („A” vagy „B”) és az
„A” engedélyek esetén a 3. cikk értelmében meghatározott
importőri kategória szerint bontják le.

13. cikk

Származási bizonyítványok

A IV. mellékletben felsorolt harmadik országokból származó
fokhagyma csak akkor bocsátható szabad forgalomba a Közös-
ségen belül, ha az alábbi feltételeknek eleget tesz:

a) az adott ország illetékes nemzeti hatósága által kiadott szár-
mazási bizonyítvány bemutatása a 2454/93/EGK rendelet
56–65. cikkének megfelelően;

b) a terméket az adott országból közvetlenül a Közösségbe
szállították a 14. cikkel összhangban.

14. cikk

Közvetlen szállítás

(1) A következőket tekintik a IV. mellékletben felsorolt
harmadik országokból közvetlenül a Közösségbe szállítottnak:

a) más harmadik ország területén való áthaladás nélkül szállí-
tott termékek;

b) a származási hely szerinti országon kívül egy vagy több
harmadik országon keresztül szállított termékek, ezekben
az országokban való átrakással vagy ideiglenes raktározással
vagy ezek nélkül, feltéve, hogy az áthaladást földrajzi okok
indokolják vagy kizárólag a szállítási követelmények miatt
történik, és feltéve, hogy a termékek:

i. a tranzit vagy raktározás helye szerinti ország vagy
országok vámhatóságának felügyelete alatt maradtak;

ii. nem bocsátották piacra vagy fogyasztásra az adott
helyen;

iii. ott nem mentek át más műveleteken a ki- és berako-
dáson vagy a jó állapot megőrzésére irányuló művele-
teken kívül.

(2) A közösségi hatóságok számára bizonyítékot szolgál-
tatnak arról, hogy az (1) bekezdés b) pontjában említett feltéte-
leknek eleget tettek az alábbiakkal együtt:

a) a származási hely szerinti országban kiadott, a tranzitor-
szágon vagy -országokon keresztüli áthaladásra vonatkozó
egységes fuvarokmány, vagy

b) a tranzitország vagy -országok vámhatósága által kiadott, az
alábbiakat tartalmazó bizonyítvány:

i. az áruk pontos leírása;

ii. a kirakodás és átrakodás időpontjai, a használt szállító-
járművek jellemzőinek azonosításával;

iii. nyilatkozat arról, hogy az árut milyen körülmények
között tárolták;

c) vagy, abban az esetben, ha az a) és b) pontban említett
bizonyítékot nem tudják bemutatni, bármely más ezt alátá-
masztó dokumentumok.

15. cikk

Közigazgatási együttműködés bizonyos harmadik orszá-
gokkal

Amint e rendelet IV. mellékletében felsorolt mindegyik
harmadik ország továbbította a 2454/93/EGK rendelet 63.,
64. és 65. cikke alapján a közigazgatási együttműködési eljárás
kialakításához szükséges adatokat, az adatok továbbításáról
közleményt tesznek közzé az Európai Közösségek Hivatalos
Lapjának „C” sorozatában.
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16. cikk

Az importőrökkel szemben alkalmazandó szankciók

(1) Amennyiben megállapítják, hogy az importőr által a
tagállam illetékes hatóságainak bemutatott, az „A” engedélyekre
vonatkozó kérelmek vagy nyilatkozatok hamis, félrevezető vagy
hibás információt tartalmaznak, kivéve ha világosan látszik,
hogy tévedésről van szó, az érintett tagállamok illetékes ható-
ságai kizárják az érintett importőrt az „A” engedélykérelmi rend-
szerből az e megállapítást követő négy negyedéves időszakra,
ennek súlyosságától függően, tekintet nélkül bármely vonatkozó
nemzeti jogszabály alkalmazására. Ilyen esetekben az 5. cikk (3)
bekezdésében említett biztosíték teljes egészében elvész.

(2) A tagállamok elfogadhatnak kiegészítő nemzeti rendelke-
zéseket az „A” engedélykérelmeknek az illetékes hatóságaikhoz
történő benyújtására és a szabálytalanság súlyával megegyező
mértékű szankció kiszabására vonatkozóan azon importőrökre,
akik a felségterületükön a nemzeti ÁFA-nyilvántartásban szere-
pelnek. A tagállamoknak a Bizottságot azonnal értesíteniük kell
ilyen jellegű nemzeti rendelkezések bevezetéséről.

17. cikk

A Bizottság által nyújtott információ

A Bizottság megküldi a tagállamoknak a 10. cikk (4) bekezdése
alapján hozzá eljuttatott információt a 8. cikk (3) bekezdésében
említett minden hónap 15-ét követő hetedik munkanapon azért,
hogy az üzemeltetők általi hamis igények felderítését és mege-
lőzését megkönnyítse.

A 8. cikk (3) bekezdésében említett minden hónap végét követő
hetedik munkanapon a Bizottság továbbítja a tagállamoknak az
összes, a 12. cikk értelmében kapott információt.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat, a megfe-
lelő időben és módon, a kontingensek felhasználásának mérté-
kéről, valamint a 16. cikk (2) bekezdése szerint kapott informá-
cióról.

A Bizottság minden egyéb vonatkozó információt is eljuttat a
tagállamokhoz, elsősorban azokat, amelyek a csalás megelőzé-
sére szolgálnak.

18. cikk

A tagállamok közötti közigazgatási együttműködés

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket azért, hogy
biztosítsák a kölcsönös közigazgatási együttműködést e rendelet
megfelelő alkalmazása érdekében.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

2006. április 1-jétől az 565/2002/EK, a 228/2004/EK és a
229/2004/EK rendeletek hatályukat vesztik.

Az 565/2002/EK, a 228/2004/EK és a 229/2004/EK rendeletek
azonban továbbra is alkalmazandóak azokra a behozatali enge-
délyekre, az említett rendeletekkel összhangban, amelyek a
2006. május 31-én véget érő behozatali időszakra vonatkoznak.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzé-
tételét követő hetedik napon lép hatályba.

A 2006. június 1-jével kezdődő behozatali időszak „A” engedé-
lyeire vonatkozó rendelkezések 2006. április 1-jétől alkalma-
zandók.

A „B” engedélyekre vonatkozó rendelkezések 2006. január
1-jétől alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 16-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

A 2001/404/EK határozat alapján a 0703 20 00 KN-kód alá tartozó fokhagyma behozatalára megnyitott
vámkontingensek

Forrás: Tételszám

Kontingens (tonna)

Első negyedév
(június–

augusztus)

Második
negyedév

(szeptember–
november)

Harmadik
negyedév
(december–
február)

Negyedik
negyedév

(március–május)
Összesen

Argentína 19 147

Hagyományos
importőrök

09.4104 — — 9 590 3 813

Új importőrök 09.4099 4 110 1 634

Kína 13 200

Hagyományos
importőrök

09.4105 2 520 2 520 2 100 2 100

Új importőrök 09.4100 1 080 1 080 900 900

Egyéb országok 6 023

Hagyományos
importőrök

09.4106 941 1 960 929 386

Új importőrök 09.4102 403 840 398 166

Összesen — 4 944 6 400 18 027 8 999 38 370
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II. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett adatok

— spanyolul: Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

— csehül: Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

— dánul: Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

— németül: Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

— észtül: Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

— görögül: Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

— angolul: Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

— franciául: Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

— olaszul: Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

— lettül: Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

— litvánul: Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

— magyarul: Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

— hollandul: Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

— lengyelül: Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

— portugálul: Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

— szlovákul: Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

— szlovénül: Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

— finnül: Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

— svédül: Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.
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III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett adatok

–– spanyolul: certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el
28/29/30/31 …

–– csehül: Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

–– dánul: licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

–– németül: Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

–– észtül: Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle
aja jooksul

–– görögül: Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

–– angolul: licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

–– franciául: certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

–– olaszul: titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

–– lettül: atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

–– litvánul: Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

–– magyarul: Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag
erre az időszakra érvényes

–– hollandul: voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig
certificaat

–– lengyelül: Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

–– portugálul: certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

–– szlovákul: povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

–– szlovénül: dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

–– finnül: todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on
voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

–– svédül: licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …
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IV. MELLÉKLET

A 13., 14. és 15. cikkben említett harmadik országok listája

Irán

Libanon

Malajzia

Egyesült Arab Emirátusok

Vietnam
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