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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2014. április ...-i álláspontja. 
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mivel: 

(1) Ukrajna az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség kiemelt 

partnerországa. Az Unió egyre szorosabb, a kétoldalú együttműködésen túlmutató 

kapcsolatokra törekszik Ukrajnával, amelyek egyben előrehaladást jelentenek a 

politikai társulás és a gazdasági integráció felé is. E tekintetben 2007 és 2011 között 

tárgyalások folytak egy társulási megállapodásról – és ennek keretében egy 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) kialakításáról –  

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között (a 

továbbiakban: társulási megállapodás), amelyet 2012. március 30-án-mindkét fél 

parafált. A DCFTA rendelkezései szerint az Uniónak és Ukrajnának az 1994. évi 

Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének megfelelően 

a társulási megállapodás hatálybalépésétől kezdődő legfeljebb tízéves átmeneti 

időszak alatt kell létrehoznia a szabadkereskedelmi térséget. 
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(2) Az Ukrajnát érintő példa nélküli biztonsági, politikai és gazdasági kihívások 

fényében és a gazdaság támogatása érdekében helyénvaló nem megvárni a társulási 

megállapodás DCFTA-ról szóló rendelkezéseinek hatálybalépését, hanem 

végrehajtását autonóm kereskedelmi kedvezmények útján megelőlegezni és a 

társulási megállapodás I-A. mellékletében meghatározott engedményes listának 

megfelelően megkezdeni az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok 

egyoldalú csökkentését vagy eltörlését.  

(3) A csalás kockázatának megelőzése érdekében az autonóm kereskedelmi 

kedvezményekre való jogosultság attól is függ, hogy Ukrajna teljesíti-e a vonatkozó 

termékszármazási szabályokat és az azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint 

hajlandó-e az Unióval való hatékony igazgatási együttműködésre. Ezenfelül 

Ukrajnának tartózkodnia kell attól, hogy új vámokat vagy azokkal azonos hatású 

díjakat, valamint új mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású 

intézkedéseket vezessen be az Unióból származó behozatalra, vagy hogy a vámok és 

díjak meglévő szintjét megemelje, illetve bármely más korlátozást bevezessen.  
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(4) A Közös Vámtarifa rendes vámtételeinek újbóli alkalmazásáról kell rendelkezni 

bármely olyan termék esetén, amely – a Bizottság vizsgálata alapján – súlyos 

nehézségeket okoz egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket 

előállító uniós termelőnek vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyeget. 

(5) Az e rendeletben meghatározott feltételek valamelyikének be nem tartása esetén a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni arra, hogy ideiglenesen 

felfüggessze a kedvezmények összességét vagy egy részét. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell 

gyakorolni. 

(6) Ezt a  rendeletet a társulási megállapodás IV. címének (kereskedelem és 

kereskedelemmel kapcsolatos kérdések) hatálybalépéséig vagy adott esetben 

ideiglenes jelleggel, de legkésőbb 2014. november 1-jéig kell alkalmazni. 

(7) Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban 

betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett 

nyolchetes időszak alól mentességet kell biztosítani, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 
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1. cikk 

Preferenciális szabályozások 

Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámokat az  I. mellékletnek megfelelően 

csökkenteni kell vagy el kell törölni. 

2. cikk 

A preferenciális szabályozásokra való jogosultság feltételei 

Az 1. cikkben meghatározott preferenciális szabályozásokra való jogosultság a következő 

tényezők függvénye: 

a) a termékek származási szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak való megfelelés a 

2454/93/EGK bizottsági rendelet1 IV. címe 2. fejezetének 2. szakaszában foglalt 

rendelkezésekkel összhangban; 

b) a 2454/93/EGK rendelet 121. és 122. cikkében előírt igazgatási együttműködési 

módszereknek való megfelelés; 

c) a csalás kockázatának megelőzése érdekében Ukrajna részvétele az Unióval 

folytatott hatékony igazgatási együttműködésben; 

                                                 
1 A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 

2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 

1993.10.11., 1. o.). 
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d) ....-tól/től kezdve Ukrajna tartózkodása attól, hogy az Unióból származó behozatalt 

terhelő új vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat, valamint új mennyiségi 

korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket vezessen be, vagy a 

vámok és díjak meglévő szintjét megemelje, illetve bármely más korlátozást 

bevezessen. 

3. cikk 

Hozzáférés a vámkontingensekhez 

(1) A II. és III. mellékletben felsorolt termékek az e mellékletekben meghatározott uniós 

vámkontingensek keretein belül hozhatók be az Unióba. 

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett vámkontingenseket az e rendelet  III. 

mellékletében említett egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó 

vámkontingensek kivételével a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 

308c. cikkének megfelelően kezeli. 

(3) Az e rendelet  III. mellékletében említett egyes mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó vámkontingenseket a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi  rendelet1 184. cikkének megfelelően meghatározott szabályok szerint kezeli. 

                                                 
  HL: Kérjük beilleszteni a rendelet hatálybalépésének időpontját  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági 

termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és 

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 671. o.).  
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4. cikk 

Ideiglenes felfüggesztés 

Ha a Bizottság megállapítja, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a 2. cikkben 

meghatározott feltételek teljesítésének elmulasztására, akkor vágrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el az e rendeletben meghatározott preferenciális szabályozások teljes vagy részleges 

ideiglenes felfüggesztésére. E végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

5. cikk 

Védzáradék 

Amennyiben egy Ukrajnából származó és az e rendelet  I. mellékletében szereplő termék 

behozatala súlyos nehézségeket okoz a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket 

előállító uniós termelőknek, vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyeget, úgy a 

Bizottság e behozatalokra az értelemszerűen alkalmazandó 55/2008/EK tanácsi rendelet1 11. 

és 11a. cikkében meghatározott feltételeknek és eljárásoknak megfelelően újra bevezetheti a 

Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket. 

                                                 
1 A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm 

kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK 

bizottsági határozat módosításáról (HL L 20., 2008.1.24., 1. o.).  
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6. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) E rendelet 3. cikke (2) bekezdésének és 4. cikkének alkalmazásában a Bizottságot a 

2913/92/EGK tanácsi rendelet1 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. 

Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.  

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

                                                 
1  A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 

1992.10.19., 1. o.). 
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7. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

E rendeletet a társulási megállapodás IV. címének hatálybalépéséig vagy adott esetben 

ideiglenes jelleggel, de legkésőbb 2014. november 1-jéig kell alkalmazni. Amennyiben e 

rendelet alkalmazhatósága az említett időpont előtt megszűnik, úgy arról a Bizottság az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítést tesz közzé. 

 

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

 

Kelt ..., 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 
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I. MELLÉKLET 

Az EU vámtarifajegyzéke 

(A melléklet szövege –  annak hossza miatt – nem szerepel itt. E szöveg tekintetében kérjük 

hivatkozzon a COM(2014)0166 bizottsági javaslatra!) 
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II. MELLÉKLET 

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló szabályok ellenére az árumegnevezés szövege 

csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet keretein belül a preferenciális rendszer 

alkalmazási körét a/az ….-án/én hatályos KN-kódok határozzák meg. 

Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3050 0204 22 50 

0204 22 90 

 

 

 

 

0204 23 

 

 

0204 42 30 

0204 42 50 

0204 42 90 

 

 

0204 43 10 

0204 43 90 

Juhláb, másképpen darabolt, 

csonttal (a hasított test és a hasított 

féltest, a rövid elülső negyed, a 

bélszín és/vagy bestend 

kivételével), frissen vagy hűtve 

 

Juhhús csont nélkül, frissen vagy 

hűtve 

 

Másképpen darabolt juhhús 

csonttal, fagyasztva (a hasított test 

és a hasított féltest, valamint a rövid 

elülső negyed kivételével) 

 

Bárányhús fagyasztva, csont nélkül 

Juhhús fagyasztva, csont nélkül 

 1 500 

                                                 
  HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját. 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3051 0409 

 

Természetes méz 

 

 5 000 

09.3052 1701 12 

 

 

 

1701 91 

1701 99 

 

1702 20 10 

 

 

 

1702 90 30 

 

 

 

 

1702 90 50 

 

 

 

 

1702 90 71 

1702 90 75 

1702 90 79 

 

1702 90 80 

 

1702 90 95 

 

 

 

Nyers répacukor ízesítő- vagy 

színezőanyagok hozzáadása nélkül 

 

Más, nem nyerscukor 

 

 

Juharcukor szilárd állapotban, 

ízesítő- vagy színezőanyagok 

hozzáadásával 

 

Izoglükóz szilárd állapotban, 

legalább 50 tömegszázalék 

gyümölcscukor-tartalommal, 

szárazanyagra számítva 

 

Maltodextrin szilárd állapotban és 

maltodextrinszirup, legalább 50 

tömegszázalék gyümölcscukor-

tartalommal, szárazanyagra 

számítva 

 

Égetett cukor 

 

 

 

Inulinszirup 

 

Más, beleértve az invertcukrot és 

más cukor- és cukorszirup-

keveréket 50 tömegszázalék 

gyümölcscukor-tartalommal, 

szárazanyagra számítva 

 

 20 070 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3053 1702 30 

1702 40 

 

 

 

 

 

 

1702 60 

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, 

gyümölcscukor-tartalom nélkül 

vagy 50|tömegszázaléknál kevesebb 

gyümölcscukor-tartalommal, 

szárazanyagra számítva, az 

invertcukor kivételével 

 

Más gyümölcscukor és 

gyümölcscukorszirup, 

50|tömegszázalékot meghaladó 

gyümölcscukor-tartalommal, 

szárazanyagra számítva az 

invertcukor kivételével 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 

 

 

2106 90 55 

 

 

2106 90 59 

Ízesített vagy színezett 

izoglükózszirup 

 

Ízesített vagy színezett 

glükózszirup és maltodextrinszirup 

 

Ízesített vagy színezett 

cukorszirupok (az izoglükóz, a 

laktóz, a glükóz és a 

maltodextrinszirup kivételével) 

 2 000 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3055 Ex 1103 19 20 

 

1103 19 90 

 

 

 

1103 20 90 

 

 

 

1104 19 10 

 

1104 19 50 

 

1104 19 61 

1104 19 69 

 

1104 29 

 

 

 

 

1104 30 

 

Durva őrlemény árpából 

 

Gabonaőrlemény és -dara (a búza, a 

rozs, a zab, a kukorica, a rizs és az 

árpa kivételével) 

 

Gabona labdacs (a búza, a rozs, a 

zab, a kukorica, a rizs és az árpa 

kivételével) 

 

Lapított vagy pelyhesített 

búzaszemek 

Lapított vagy pelyhesített 

kukoricaszemek 

Lapított árpaszemek 

Pelyhesített árpaszemek 

 

Megmunkált (például hántolt, 

fényezett, szeletelt vagy durván 

darált) gabonafélék, a zab, a rozs és 

a kukorica kivételével 

 

Gabonacsíra egészben, lapítva, 

pelyhesítve vagy őrölve 

 6 300 

09.3056 1107 

 

1109 

Maláta, pörkölve is 

 

Búzasikér, szárítva is 

 7 000 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3057 1108 11 

 

1108 12 

 

1108 13 

Búzakeményítő 

 

Kukoricakeményítő 

 

Burgonyakeményítő 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 

3505 10 90 

 

 

3505 20 30 

3505 20 50 

3505 20 90 

Dextrinek és más átalakított 

keményítők (kiv. észterezett vagy 

éterezett keményítő) 

 

Legalább 25 tömegszázalék 

keményítőt, dextrint vagy más 

átalakított keményítőt tartalmazó 

enyvek 

 1 000 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3059 2302 10 

2302 30 

2302 40 10 

2302 40 90 

 

 

 

2303 10 11 

Gabonafélék (a rizs kivételével) 

szitálásából, őrléséből vagy más 

megmunkálásából keletkező korpa, 

korpás liszt és más maradék, 

labdacs (pellet) alakban is 

 

A kukoricából keményítő 

előállítása során (kivéve az 

áztatólé-koncentrátumot) 

visszamaradt olyan anyagok, 

amelyek fehérjetartalma, száraz 

termékre vetítve meghaladja a 40 

tömegszázalékot 

 16 000 

09.3060 0711 51 

 

 

 

 

 

 

 

2003 10  

Az Agaricus nemhez tartozó ehető 

gombák ideiglenesen tartósítva (pl. 

kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes 

vízben vagy más tartósítóoldatban), 

de közvetlen fogyasztásra nem 

alkalmas állapotban 

 

Az Agaricus nemhez tartozó ehető 

gombák, ecet vagy ecetsav nélkül 

elkészítve vagy tartósítva 

 500 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3061 0711 51 

 

 

 

 

 

 

Az Agaricus nemhez tartozó ehető 

gombák ideiglenesen tartósítva (pl. 

kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes 

vízben vagy más tartósítóoldatban), 

de közvetlen fogyasztásra nem 

alkalmas állapotban 

 500 

09.3062 2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav 

nélkül elkészítve vagy tartósítva 

 10 000 
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 HU 

Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3063 2009 61 90 

 

 

 

 

2009 69 11 

 

 

 

 

2009 69 71 

2009 69 79 

2009 69 90 

 

 

 

 

2009 71 

2009 79 

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot 

is), legfeljebb 30 Brix-értékkel, 

amelynek 100 kg nettó tömegre jutó 

értéke legfeljebb 18 EUR 

 

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot 

is), több mint 67 Brix-értékkel, 

amelynek 100 kg nettó tömegre jutó 

értéke legfeljebb 22 EUR 

 

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot 

is), több mint 30, de legfeljebb 67 

Brix-értékkel, amelynek 100 kg 

nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 

18 EUR 

 

 

Almalé 

 

 10 000 
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HU 

Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3064 0403 10 51 

0403 10 53 

0403 10 59 

0403 10 91 

0403 10 93 

0403 10 99 

0403 90 71 

0403 90 73 

0403 90 79 

0403 90 91 

0403 90 93 

0403 90 99 

Író, aludttej és tejföl, kefir és más 

erjesztett vagy savanyított tej és 

tejföl, sűrítve is, ízesítve vagy 

gyümölcs, diófélék vagy kakaó 

hozzáadásával is 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 

0405 20 30 

Kenhető készítmények (vajkrém), 

legalább 39, de legfeljebb 75 

tömegszázalék zsírtartalommal 

 250 

09.3066 0710 40 

0711 90 30 

2001 90 30 

2004 90 10 

2005 80 

Csemegekukorica  1 500 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 

 

 

 

1806 10 30 

1806 10 90 

 

 

 

 

Ex 1806 20 95 

 

 

 

 

 

 

 

Vegytiszta gyümölcscukor 

Vegytiszta malátacukor 

 

Más cukorkaáru kakaótartalom 

nélkül, legalább 70 tömegszázalék 

szacharóztartalommal 

 

Kakaópor, legalább 65 

tömegszázalék 

szacharóztartalommal vagy 

szacharózban kifejezett 

izoglükóztartalommal 

 

Más készítmény tömb, tábla vagy 

rúd formában, legalább 2 kg-os 

kiszerelésben, vagy folyadék, 

massza, por, szemcse vagy más 

ömlesztett alakban, tartályban vagy 

más közvetlen csomagolásban, 2 

kg-nál nagyobb tömegben, 

kevesebb mint 18 tömegszázalék 

kakaóvaj-tartalommal és legalább 

70 tömegszázalék 

szacharóztartalommal 

 

 2 000 
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HU 

Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

 
 

 

Ex 1901 90 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98 

2101 20 98 

 

 

3302 10 29 

 

 

Lisztből, darából, durva 

őrleményből, keményítőből vagy 

malátakivonatból előállított egyéb 

élelmiszer-készítmény, amely 

kakaót nem, vagy teljesen 

zsírtalanított anyagra számítva 40 

tömegszázaléknál kisebb 

mennyiségben; szacharózt legalább 

70 tömegszázalékban tartalmaz 

 

Kávé-, tea- vagy matétea-alapú 

készítmények 

 

 

Illatanyag-keverékek és egy vagy 

több ilyen anyagon alapuló 

keverékek, az italgyártáshoz 

használt fajtából, egy italfajtát 

jellemző összes ízesítőanyagot 

tartalmazva, legfeljebb 0,5 

térfogatszázalék tényleges 

alkoholtartalommal 

  

09.3068 1903 

 

 

 

 

1904 30 

Tápióka és keményítőből készült 

tápiókapótló, mindezek pehely, 

szem, gyöngy, átszitált és hasonló 

formában 

 

Bulgur búza 

 2 000 
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Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3069 1806 20 70 

2106 10 80 

 

2202 90 99 

Tejcsokoládé-morzsa 

Más fehérjekoncentrátumok és 

texturált fehérjetartalmú anyagok 

A víztől eltérő alkoholmentes 

italok, amelyeknek a 0401–0404 

vtsz. alá tartozó termékekből nyert 

zsírtartalma legalább 2 

tömegszázalék 

 300 

09.3070 2106 90 98 Másutt nem említett, más 

élelmiszer-készítmények 

 2 000 

09.3071 2207 10 

2208 90 91 

2208 90 99 

2207 20 

Nem denaturált etil-alkohol 

 

 

Etilalkohol és más denaturált szesz, 

bármilyen alkoholtartalommal 

 27 000 

09.3072 2402 10 

 

 

2402 20 90 

Szivar, mindkét végén levágott 

végű szivar (manillaszivar) és kis 

alakú szivar (cigarillos) 

dohánytöltettel 

Cigaretta dohánytöltettel, 

szegfűszegtartalom nélkül 

 2 500 
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HU 

Tételszám KN-kód Árumegnevezés Kontingens-időszak 

e rendelet 

hatálybalépésétől 

2014. november 1-ig 

Éves 

kontingensmennyiség 

(eltérő rendelkezés 

hiányában tonnában 

kifejezett nettó 

tömeg) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Mannit 

D-glucit (szorbit) 

Szorbit, a 2905 44 alszám alá 

tartozó kivételével 

 100 

 

09.3074 3809 10 10 

3809 10 30 

3809 10 50 

3809 10 90 

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló 

iparban használt, máshol nem 

említett végkikészítő szerek, festést 

gyorsító és elősegítő vagy 

színtartósságot növelő anyagok, 

valamint más termékek és 

készítmények (pl. appretálószerek 

és pácanyagok) 

keményítőtartalommal 

 2 000 

09.3075 0703 20 Fokhagyma frissen vagy hűtve  500 

09.3076 1004 Zab  4 000 
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III. MELLÉKLET 

A 3. cikk (3) bekezdésében említett egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott 

vámkontingensek 

Termék Vámtarifa-besorolás Mennyiség  

Marhahús 

0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 

t/év nettó tömegben kifejezett 

mennyiség 

Sertéshús 

0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

+ 20 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

(a következő KN-kódokra: 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Baromfihús és 

baromfihús-készítmények 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-

71-79-99) 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-

90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

+ 20 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

(a 0207.12.(10-90) KN-kódra) 
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HU 

Termék Vámtarifa-besorolás Mennyiség  

Tej, tejszín, sűrített tej és 

joghurtok 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

 

Tejpor 

0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

 

Vaj és kenhető 

tejtermékek 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

 

Tojás és albuminok 

0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 t/év 

héjastojás-egyenértékben kifejezett 

mennyiség 

+ 3 000 t/év 

nettó tömegben kifejezett mennyiség 

(a 0407.00.(30) KN-kódra) 

Közönséges búza, liszt, 

labdacs (pellet) 

1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 t/év 

 

Árpa, liszt, labdacs 

(pellet) 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 t/év 

 

Kukorica, liszt, labdacs 

(pellet) 

1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 t/év 

 

 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


