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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ ELEKTRONIKUS
KERESKEDELEMRE, VALAMINT A HÁLÓZATSEMLEGESSÉGRE 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.
Ezenfelül az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság az uniós jog uniós
tagállamokban történő végrehajtása és alkalmazása tekintetében harmadik ország lesz.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta után irányadó jogi helyzetre.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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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”).
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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.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.
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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 Egyesült Királyságban letelepedett érdekelt feleknek, nevezetesen az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak (pl. szakmai
weboldalaknak, online platformoknak, online keresőprogramoknak) különösen azt
tanácsoljuk, hogy e közlemény fényében értékeljék az átmeneti időszak lejártának
következményeit.

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

az online vásárlásra és az azt követő csomagkézbesítésre vonatkozó uniós szabályok;

-

a területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó uniós szabályok; valamint

-

a héára vonatkozó uniós szabályok.

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak6.
Az átmeneti időszak lejárta után az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
nyújtására vonatkozó uniós jogszabályok, különösen a 2000/31/EK irányelv (Az
elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)7 és a nyílt internet-hozzáférésről szóló (EU)
2015/2120 rendelet8 már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez különösen az
alábbi következményekkel jár:
1.

A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ELVE (ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM)
Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 3. cikkében foglalt belső piaci
záradék (a származási ország elvével) szerint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásokat9 nyújtó szolgáltató a letelepedési helye szerinti uniós
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu
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Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes
jogi vonatkozásairól (Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internethozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).
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Az információs társadalom bármely szolgáltatása, „azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról,
elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás” (lásd a
műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontját, HL L 241.,
2015.9.17., 1. o.).
Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások közé tartoznak az
online tájékoztatási szolgáltatások (például online újságok), a termékek és szolgáltatások online
2

tagállam jogának hatálya alá tartozik, nem pedig a szolgáltatásnyújtás helye szerinti
tagállamok különböző jogszabályainak hatálya alá, bár a záradék bizonyos
mentességeket engedélyez. A záradékot egy olyan szabály egészíti ki, amely tiltja az
előzetes engedélyezési rendszereket és a kifejezetten és kizárólag e szolgáltatásokat
nyújtó szolgáltatókra vonatkozó hasonló követelményeket (az elektronikus
kereskedelemről szóló irányelv 4. cikke). Ezen túlmenően az irányelv bizonyos
alapvető követelményeket határoz meg a felhasználók számára nyújtandó
tájékoztatás, az online szerződéskötés és az online kereskedelmi kommunikáció
tekintetében (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 5–11. cikke). A
közvetítő szolgáltatók felelőssége bizonyos esetekben korlátozott (az elektronikus
kereskedelemről szóló irányelv II. fejezetének 4. szakasza).
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban letelepedett, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók már nem
hivatkozhatnak a származási ország elvére és az előzetes engedélyezési rendszereket
kizáró, említett szabályra. Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben
meghatározott alapvető tájékoztatási követelmények már nem alkalmazandók rájuk.
Következésképpen az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv rendelkezései a
továbbiakban nem korlátozzák az egyes uniós tagállamok azon lehetőségét, hogy az
ilyen szolgáltatások nyújtását nemzeti szabályaiknak megfelelően szabályozzák,
ideértve például az előzetes engedélyezési rendszereket vagy a felhasználóknak
nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó szabályokat is. Ezen túlmenően az elektronikus
kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott felelősségi korlátozások már nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságban letelepedett közvetítő szolgáltatókra.
2.
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A platformok és a vállalkozások közötti kapcsolatokról szóló (EU) 2019/1150
rendelet10 harmonizált szabályokat állapít meg az online közvetítő szolgáltatások és
az online keresőprogramok üzleti felhasználóira és kereskedelmiweboldalhasználókra vonatkozó tisztességes és átlátható feltételek tekintetében. A szabályok
olyan kérdésekre terjednek ki, mint a szerződések egyértelműsége és
kiszámíthatósága, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és az alternatív
vitarendezés.
Az átmeneti időszak lejárta után az (EU) 2019/1150 rendelet többé nem
alkalmazandó az online közvetítő szolgáltatásokat nyújtó és az online
keresőprogramokat üzemeltető szolgáltatókra, amelyek szolgáltatásaikat (1) az
Egyesült Királyságban letelepedett üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldalhasználóknak vagy (2) olyan üzleti felhasználóknak és kereskedelmiweboldalhasználóknak nyújtják vagy kínálják, akik bár az EU-ban letelepedettek, de áruikat
értékesítése (könyvek, pénzügyi szolgáltatások és utazási szolgáltatások), az online reklámozás, a
szakmai szolgáltatások (ügyvédek, orvosok, ingatlanügynökök), a szórakoztatási szolgáltatások és az
alapvető közvetítői szolgáltatások (az internet-hozzáférés, az információtovábbítás és
tárhelyszolgáltatás). E szolgáltatások közé tartoznak többek között a kedvezményezett számára
ingyenesen nyújtott és például reklámokból vagy szponzorok által finanszírozott szolgáltatások is.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete (2019. június 20.) az online közvetítő
szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek
előmozdításáról (HL L 186., 2019.7.11., 57. o.). Ezt a rendeletet 2020. július 12-től kell alkalmazni.
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vagy szolgáltatásaikat az Egyesült Királyságban tartózkodó fogyasztóknak nyújtják
vagy kínálják, anélkül, hogy ezeket az EU-ban letelepedett fogyasztóknak is
nyújtanák. Ezzel szemben az (EU) 2019/1150 rendelet továbbra is alkalmazandó
lesz az online közvetítő szolgáltatókra vagy az online keresőprogramok
üzemeltetőire, beleértve az Egyesült Királyságban letelepedett szolgáltatókat is,
amennyiben
szolgáltatásaikat
olyan
üzleti
felhasználóknak
és
kereskedelmiweboldal-használóknak nyújtják vagy kínálják, amelyek székhelye
vagy lakóhelye az EU-ban található, és amelyek ezen online közvetítő
szolgáltatásokon vagy online keresőprogramokon keresztül árukat vagy
szolgáltatásokat kínálnak az EU-ban tartózkodó fogyasztóknak. Ez az eset áll fenn
függetlenül attól, hogy az online közvetítő szolgáltatásokat vagy az online
keresőprogram-szolgáltatásokat kizárólag uniós vállalkozásoknak vagy mind uniós,
mind pedig egyesült királyságbeli vállalkozásoknak egyaránt kínálják vagy nyújtják.
3.

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG
A nyílt internet-hozzáférésről szóló (EU) 2015/2120 rendelet közös szabályokat ír
elő az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a forgalom tekintetében
alkalmazandó egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódra, valamint a
végfelhasználók kapcsolódó jogaira vonatkozóan. Jóllehet ezek a szabályok – az
átmeneti időszak lejárta után – már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra,
továbbra is szabályozzák az EU területére vonatkozó internet-hozzáférési
szolgáltatások nyújtását, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat
nyújtó szolgáltató letelepedési helyétől függetlenül.

A Bizottságnak az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel foglalkozó honlapja
általános tájékoztatást nyújt az elektronikus kereskedelemről és az információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatásokról
a
következő
címen:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive. Ezek az oldalak
szükség esetén további információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága
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