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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE 

 

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BIZONYOS ÁRUKRA 

VONATKOZÓ BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS UNIÓS 

SZABÁLYOK 

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. 

cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt 

jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án 

közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem 

alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, 

megerősített megállapodás
1
 eltérő időpontot határoz meg

2
. Az Egyesült Királyság ezt 

követően „harmadik ország”
3
 lesz. 

A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a 

magánfeleket is érinti. 

A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos – 

jelentős bizonytalanságokra tekintettel a jelenleg behozatali/kiviteli engedélyhez kötött 

vagy a kilépés időpontjától kezdődően ilyen engedélyhez köthető áruk szállításában 

érdekelt feleket emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe 

kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik
4
. 

5
 

A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti 

intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően a harmadik országokba 

                                                 
1
  Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló 

tárgyalások. 

2
  Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban 

az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a 

Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg. 

3
  A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak. 

4
  Azon áruszállítások esetében, amelyek a kilépés időpontja előtt kezdődtek és a kilépés időpontjában 

vagy azt követően fejeződnek be („úton lévő áruk”), az EU arra törekszik, hogy a kilépésről 

rendelkező megállapodásban megoldásokról egyezzék meg az Egyesült Királysággal. Az EU-nak az 

Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépése tekintetében releváns vámügyi 

kérdésekkel kapcsolatos álláspontját meghatározó elvek itt érhetők el: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-

withdrawal-uk-union_en 

5
  Ez az értesítés nem foglalkozik az Euratom-Szerződésen alapuló szabályokkal. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
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vagy a harmadik országokból – ideértve az Egyesült Királyságot is – történő 

áruszállításokra a behozatali/kiviteli engedélyek tekintetében a következők 

alkalmazandók: 

1. AZ UNIÓS JOG ÁLTAL ELŐÍRT BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEK 

Az uniós jog különböző területei bizonyos áruk esetében kötelező 

engedélyezést/jóváhagyást/bejelentést írnak elő a valamely harmadik országból az 

Európai Unióba vagy fordítva történő szállítások tekintetében (a továbbiakban: 

behozatali/kiviteli engedélyek). A legtöbb esetben az Unión belüli szállítások nem 

engedélykötelesek, vagy pedig eltérő követelmények vonatkoznak rájuk. A 

behozatali/kiviteli engedélyeket általában az illetékes nemzeti hatóságok adják ki, a 

szabályszerűséget pedig az Európai Unióban végzett vámellenőrzések részeként 

ellenőrzik.  

A kilépés időpontjától kezdődően – amennyiben az áruk behozatala/kivitele az uniós jog 

alapján engedélyhez kötött – az EU-27-ből az Egyesült Királyságba vagy fordítva történő 

szállítások esetében szükség lesz ilyen behozatali/kiviteli engedélyre.  

2. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÁLTAL UNIÓS TAGÁLLAMKÉNT AZ UNIÓS JOG ALAPJÁN 

KIADOTT BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEK 

Az uniós jog lehetővé teheti, hogy a behozatali/kiviteli engedélyeket azon tagállamtól 

eltérő tagállam adja ki, ahol az áru az Európai Unió területére belép vagy elhagyja azt.  

A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság által uniós tagállamként az uniós 

jog alapján kiadott behozatali/kiviteli engedélyek már nem érvényesek a harmadik 

országokból az EU-27-be vagy fordítva történő szállítások tekintetében. 

3. AZ ÉRINTETT ÁRUK 

Behozatali/kiviteli engedélyek a legkülönbözőbb szakpolitikai területeken és az áruk 

széles skálája tekintetében léteznek, ideértve a következőket is: 

 Hulladék
6
 (az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. 

június 14.) a hulladékszállításról
7
);  

 Egyes veszélyes vegyi anyagok
8
 (az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU 

rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról
9
);  

 Ózonkárosító anyagok
10

(az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete 

(2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról
11

);  

                                                 
6
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm 

7
  HL L 190., 2006.7.12., 1. o. 

8
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm 

9
  HL L 201., 2012.7.27., 60. o. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm
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 Higany és egyes higanykeverékek
12

 (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról
13

);  

 Kábítószer-prekurzorok
14

 (a Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a 

kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme 

nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról
15

);  

 Géntechnológiával módosított szervezetek
16

 (az Európai Parlament és a Tanács 

1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított 

szervezetek országhatárokon történő átviteléről
17

);  

 Veszélyeztetett fajokhoz tartozó példányok
18

 (a Tanács 338/97/EK rendelete (1996. 

december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük 

szabályozása által biztosított védelemről
19

);  

 Kulturális javak
20

 (a Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a 

kulturális javak kiviteléről
21

);  

 Nyers gyémántok
22

 (a Tanács 2368/2002/EK rendelete (2002. december 20.) a 

nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási 

rendszere végrehajtásáról
23

);  

                                                                                                                                                 
10

  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_hu 

11
  HL L 286., 2009.10.31., 1. o. 

12
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_hu.htm  

13
  HL L 137., 2017.5.24., 1. o. 

14
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en 

15
  HL L 22., 2005.1.26., 1. o. 

16
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en 

17
  HL L 287., 2003.11.5., 1. o. 

18
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/environment/cites/index_hu.htm 

19
  HL L 61., 1997.3.3., 1. o. 

20
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en 

21
  HL L 39., 2009.2.10., 1. o. 

22
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm 

23
  HL L 358., 2002.12.31., 28. o. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_hu
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_hu.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_hu.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm
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 „Kettős felhasználású termékek”
24

 (a Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 

5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére 

és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról
25

);  

 Tűzfegyverek és lőszerek
26

 (az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU 

rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett 

bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a 

lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ 

tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a 

tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, 

behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról
27

);  

 Katonai technológia és felszerelések
28

 (a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja 

(2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének 

ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról
29

);  

 Egyes, a halálbüntetés/kínzás során alkalmazható áruk
30

 (a Tanács 1236/2005/EK 

rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk 

kereskedelméről
31

).  

Az érintett érdekelt felek mérlegelhetik a szükséges intézkedések megtételét a lehetséges 

változásokra való felkészülés érdekében. 

A Bizottság szolgálatainak előbb említett weboldalai általános tájékoztatást adnak a 

behozatali/kiviteli engedélyekről. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal 

frissülnek. 

Európai Bizottság 

 

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság 

Környezetvédelmi Főigazgatóság 

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság 

Kereskedelmi Főigazgatóság 

                                                 
24

  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/  

25
  HL L 134., 2009.5.29., 1. o. 

26
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en 

27
  HL L 94., 2012.3.30., 1. o. 

28
  Az EU közös katonai listája vonatkoztatási pontként szolgál a tagállamoknak a nemzeti katonai 

technológiára és felszerelésekre vonatkozó listái tekintetében, de nem lép közvetlenül azok helyébe. 

Az EU közös katonai listájának legfrissebb változatát a Hivatalos Lap C sorozatának 2017. március 

28-i 97. számában, az 1. oldalon tették közzé. 

29
  HL L 335., 2008.12.13., 99. o. 

30
  További információkért tekintse meg a következő tematikus webhelyet: 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm 

31
  HL L 200., 2005.7.30., 1. o. 

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm
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Éghajlatpolitikai Főigazgatóság 

Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság 

Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 

Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat  
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