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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK
SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország”1 lett. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő3. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban4.
Az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog folytatni egy
új partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó megállapodásról. Nem
biztos azonban, hogy az átmeneti időszak végéig létrejön és hatályba lép egy ilyen
megállapodás. Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás feltételei tekintetében
nagyon eltérő viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság a
belső piacon5, az EU vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki
adó területén részt vesz.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta utáni jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a közlemény az
átmeneti időszak lejárta után Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat (lásd alább a
B. részt) is kifejti.
1

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

2

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről
rendelkező megállapodás”).

3

Az átmeneti időszak – 2020. július 1-je előtt – egy alkalommal, legfeljebb 1 vagy 2 évvel
meghosszabbítható (a kilépésről rendelkező megállapodás 132. cikkének (1) bekezdése). Az Egyesült
Királyság kormánya mindeddig kizárta a meghosszabbítást.

4

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.

5

Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és
kiviteli tilalmakat és korlátozásokat.

Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben ismertetett következmények kezeléséhez az átmeneti időszak lejárta
után az EU-ba élő állatokat szállítani szándékozó szállítmányozóknak különösen
ajánljuk, hogy gondoskodjanak arról, hogy rendelkezzenek
– egy, valamely uniós tagállam által kiadott engedéllyel, valamint
– a valamely uniós tagállam által kiadott vonatkozó tanúsítványokkal.
A járművezetőknek és a kísérőknek gondoskodniuk kell arról, hogy rendelkezzenek a
valamely uniós tagállam által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal. A szállítmányozónak
erről tájékoztatnia kell az érintett személyeket.

Figyelem:
Ez a közlemény nem foglalkozik az alábbi kérdésekkel:
-

az élő állatok egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó uniós szabályok;

-

a közúti árufuvarozásra vonatkozó uniós szabályok.

Ezekre a szempontokra vonatkozóan a Bizottság más közleményeket tesz/tett közzé6.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után az élőállat-szállítással foglalkozó szállítmányozókra,
járművezetőkre és kísérőkre vonatkozó uniós szabályok – és különösen az állatoknak a
szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet – többé nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságra7. Ez különösen az alábbi következményekkel jár:
1.

SZÁLLÍTMÁNYOZÓI ENGEDÉLY
Az 1/2005/EK rendelet 6., 10. és 11. cikke értelmében a „szállítmányozóknak”8
valamely uniós tagállam illetékes hatósága által kiadott engedéllyel kell
rendelkezniük. Az egyik uniós tagállam illetékes hatósága által kiadott engedélyt az
összes többi uniós tagállamban elismerik.
A rendelet 10. és 11. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság illetékes
hatóságai által kiadott szállítmányozói engedélyek érvényessége megszűnik az
Európai Unióban az átmeneti időszak lejárta után.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu

7

Ezen uniós szabályok Észak-Írországra való alkalmazhatóságával kapcsolatban lásd e közlemény C.
részét.

8

Azaz bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a saját javára állatokat szállít.
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2.

A SZÁLLÍTÓESZKÖZ JÓVÁHAGYÁSI IGAZOLÁSA
Az 1/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke értelmében az állatok
nagy távolságokon történő közúti szállításához a szállítóeszközök valamely tagállam
illetékes hatósága által kiállított jóváhagyási igazolása szükséges 9. Az egyik uniós
tagállam illetékes hatósága által kiadott jóváhagyási igazolást az összes többi uniós
tagállamban elismerik.
A rendelet 18. és 19. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság illetékes
hatóságai által kiadott jóváhagyási igazolások érvényessége megszűnik az Európai
Unióban az átmeneti időszak lejárta után.

3.

A JÁRMŰVEZETŐK ÉS KÍSÉRŐK KÉPESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNYA
Az 1/2005/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése értelmében azoknak a
személyeknek, akik bizonyos állatokat (háziló-féléket, szarvasmarha-, juh-, kecskeés sertésféléket, valamint baromfit) szállító közúti járművet vezetnek (vagy annak
kísérőjeként tevékenykednek), valamely tagállam illetékes hatósága (vagy a
tagállam által kijelölt szerv) által kiállított képesítési bizonyítvánnyal kell
rendelkezniük. Az egyik uniós tagállam illetékes hatósága (vagy a tagállam által
kijelölt szerv) által kiadott képesítési bizonyítványt az összes többi uniós
tagállamban elismerik.
A rendelet 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Egyesült Királyság illetékes
hatóságai vagy az általa kijelölt szerv által kiadott képesítési bizonyítványok
érvényessége megszűnik az Európai Unióban az átmeneti időszak lejárta után.

B. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó10. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Északírországi Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási
időszak az átmeneti időszak lejártát követő négy évig tart11.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket
Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is
alkalmazandóvá tesz. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben az EU és
az Egyesült Királyság arról is megállapodott, hogy azokban az esetekben, amikor Észak-

9

Ezen túlmenően jóváhagyási igazolás szükséges bizonyos állatok (háziló-félék vagy házi
szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék) tengeri úton, haszonállat-szállító hajókon történő szállítása
(a rendelet 7. cikkének (2) bekezdése), valamint bizonyos állatok (háziló-félék vagy házi
szarvasmarha-, juh-, kecske-, és sertésfélék) nagy távolságokon való közúti és/vagy vízi szállításához
használt konténerekben történő szállítása (a rendelet 7. cikkének (3) bekezdése) esetében is.

10

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

11

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.
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Írország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne12.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az 1/2005/EK
rendelet Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban13.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. részében az EU-ra történő hivatkozásokat úgy kell
érteni, hogy azok Észak-Írországot is magukban foglalják, míg az Egyesült Királyságra
történő hivatkozásokat úgy kell érteni, mint amelyek csak Nagy-Britanniára
vonatkoznak.
Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Észak-Írországban élő állat az 1/2005/EK rendelettel összhangban szállítható;



Az 1/2005/EK rendeletnek az élő állatok ki- és bevitelére vonatkozó szabályai
alkalmazandók az élő állatok Nagy-Britanniából Észak-Írországba történő
bevitelére, valamint az élő állatok Észak-Írországból Nagy-Britanniába történő
kivitelére.

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében


részt vegyen az Unió döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban14;



kifogásolási, védintézkedési vagy választottbírósági eljárásokat indítson,
amennyiben ezek az eljárások az uniós tagállamok által kibocsátott vagy
lefolytatott szabályozásokra, szabványokra, értékelésekre, nyilvántartásba
vételekre, tanúsítványokra, jóváhagyásokra és engedélyezésekre vonatkoznak; 15



a származási ország elvére vagy a kölcsönös elismerés elvére hivatkozzon16.

Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Az uniós tagállamok által kiadott szállítmányozói engedélyek, jóváhagyási
igazolások vagy képesítési bizonyítványok Észak-Írország tekintetében
érvényesek az Egyesült Királyságban.

12

A kilépésről rendelkező megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése, összefüggésben
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdésével.

13

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 40. szakasza.

14

Amennyiben információcserére vagy kölcsönös konzultációra van szükség, arra az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 15. cikkével létrehozott vegyes konzultációs munkacsoport keretében
kerül sor.

15

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének ötödik albekezdése.

16

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.
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az



Az Egyesült Királyság által Észak-Írország tekintetében kiadott szállítmányozói
engedélyek, jóváhagyási igazolások vagy képesítési bizonyítványok azonban
kizárólag Észak-Írországban érvényesek.

Az állatjóléttel kapcsolatos uniós szabályokra vonatkozó bizottsági weboldal
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) általános tájékoztatást nyújt az
állatjóléttel kapcsolatos szabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
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