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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ ILLEGÁLIS
FAKITERMELÉSRE, VALAMINT AZ EHHEZ TÁRSULÓ KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ
UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország” lett.1 A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban3.
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 piacon,4 az EU vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki
adó területén részt vesz.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a piaci szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta után irányadó jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a
közlemény a kilépésről rendelkező megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos egyes
releváns rendelkezéseit (lásd alább a B. részt), valamint az átmeneti időszak lejárta után
Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat (lásd alább a C. 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

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

4

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 vázolt következmények
kezeléséhez, az Egyesült Királyságból fát és fatermékeket importáló minden piaci
szereplő számára ajánlott, hogy biztosítsák az illegálisan kitermelt fa vagy az ilyen fából
származó fatermékek piaci forgalomba hozatalára vonatkozó tilalomnak, és a
995/2010/EU rendelet 4. és 6. cikkében foglaltak szerinti kellő gondosságra vonatkozó
kötelezettségnek való megfelelést.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
Ez a közlemény nem részletezi:
-

az uniós növényegészségügyi szabályokat,

-

a veszélyeztetett fajokra vonatkozó uniós szabályokat,

-

az uniós vámszabályokat.

E kérdésekkel más készülő vagy már közzétett közlemények foglalkoznak5.
Emellett felhívjuk a figyelmet a tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó általánosabb
közleményre, amely a behozatali és a kiviteli engedélyek kérdéskörével is foglalkozik.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci
szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet6, és a 2173/2005/EK tanácsi rendelettel létrehozott,
az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó
engedélyezési rendszer (FLEGT-rendelet)7, valamint valamennyi kapcsolódó önkéntes
partnerségi – Európai Unió által harmadik országokkal kötött – megállapodás8 többé nem
alkalmazandó az Egyesült Királyságra.9 Ez különösen az alábbi következményekkel jár:

5

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

6

HL L 295., 2010.11.12., 23. o.

7

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyagbehozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (HL L 347., 2005.12.30., 1. o.).

8

Az egyetlen, FLEGT-engedélyeket kiadó országon, Indonézián kívül, az EU eddig Ghánával, a
Kongói Köztársasággal, Kamerunnal, Indonéziával, a Közép-afrikai Köztársasággal, Libériával és
Vietnámmal írt alá önkéntes partnerségi megállapodást.

9

A 995/2010/EU rendelet és a 2173/2005/EK rendelet Észak-Írországra való alkalmazhatóságával
kapcsolatban lásd e közlemény C. részét.
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1.

AZ

UNIÓS PIACON FORGALOMBA
KAPCSOLATOS KELLŐ GONDOSSÁG

HOZOTT

FÁVAL

ÉS

FATERMÉKEKKEL

A 995/2010/EU rendelet 4. és 6. cikkével összhangban a piaci szereplők nem
hozhatnak forgalomba illegálisan kitermelt fát vagy az ilyen fából származó
termékeket az uniós piacon, és a gazdasági szereplőknek a kellő gondosság elvét
kell alkalmazniuk az általuk forgalomba hozni kívánt fával és fatermékekkel
kapcsolatban. A piaci szereplők kötelesek kellő gondosságot tanúsítani, a
995/2010/EU rendelet 6. cikkében leírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerek
alapján, így kizárva azt, hogy olyan fa és olyan fából készült termékek kerüljenek
forgalomba a belső piacon, amelyekkel kapcsolatban az illegális kitermelés
kockázata nem elhanyagolható. Az átmeneti időszak lejárta után ez a kötelezettség
vonatkozik a 995/2010/EU rendelet hatálya alá tartozó országokban található
valamennyi piaci szereplőre is, amely fát és fatermékeket importál az Egyesült
Királyságból (vagyis azok, akik az Egyesült Királyságból jövő fát hoznak
forgalomba az uniós piacon) – függetlenül attól, hogy a fát eredetileg hol termelték
ki.
2.

ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK
A 995/2010/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében olyan
szervezet lehet ellenőrző szervezet, amely az Unió területén belül telepedett le. Az
átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban letelepedett szervezetek
ellenőrző szervezetként való elismerése érvényét veszti. Megszűnik az a joguk,
hogy elvégezzék a 995/2010/EU rendeletben meghatározott feladatokat.

3.

A BEHOZATAL ENGEDÉLYEZÉSE
A 2173/2005/EK rendelet engedélyezési rendszert hoz létre a fa és fatermékek EUba irányuló, azon országokból származó behozatalára vonatkozóan, amelyek
kétoldalú FLEGT önkéntes partnerségi megállapodást kötöttek az Unióval és
működő FLEGT engedélyezési rendszerrel rendelkeznek. A 995/2010/EU rendelet
3. cikkével összhangban a FLEGT keretében engedélyezett fa a 995/2010/EU
rendelet értelmében legálisan kitermeltnek minősül és ezért a piaci szereplőknek
nem kell elvégezniük a kellő gondosság elvén alapuló vizsgálatot10. Ez kizárólag a
harmadik országok engedélyező hatóságai által, az Unió és és harmadik országok
között megkötött önkéntes partnerségi megállapodás keretében kibocsátott érvényes
FLEGT-engedélyekre vonatkozik11. Az átmeneti időszak lejárta után ez a rendszer –
ideértve a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásokat is – nem lesz
alkalmazandó az Egyesült Királyságra.

10

Jelenleg csak Indonéziát fedi le a FLEGT-rendelet a 2173/2005/EK tanácsi rendelet I. és III.
mellékletének az Európai Unióba irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszere
tárgyában Indonéziával létrejött önkéntes partnerségi megállapodás nyomán történő módosításáról
szóló, 2016. június 9-i (EU) 2016/1387 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (C/2016/3438), HL
L 223, 2016.8.18., 1.o.) révén.

11

A harmadik országok közötti megállapodások alapján kiállított más engedélyek nem érvényesek az
Európai Unióban.
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KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

A kilépésről rendelkező megállapodás 41. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
bármely olyan meglévő és egyedileg azonosítható áru, amelyet az EU-ban vagy az
Egyesült Királyságban jogszerűen hoztak forgalomba az átmeneti időszak lejárta előtt, az
EU vagy az Egyesült Királyság piacán tovább forgalmazható, és a végfelhasználóhoz
történő eljutásig szabadon mozoghat e két piac között.
Az erre a rendelkezésre hivatkozó piaci szereplő köteles bármilyen releváns dokumentum
alapján bizonyítani, hogy az árut az átmeneti időszak lejárta előtt hozták forgalomba az
EU-ban vagy az Egyesült Királyságban.12
Az említett rendelkezés alkalmazásában „forgalomba hozatal”: valamely áru
kereskedelmi tevékenység keretében első alkalommal történő rendelkezésre bocsátása a
piacon értékesítés, fogyasztás vagy felhasználás céljából, ellenérték fejében, vagy
ingyenesen.13 „Áru rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás
céljából”: „amikor valamely meglévő és egyedileg azonosítható áru a gyártási szakaszt
követően két vagy több jogi vagy természetes személy közötti, a szóban forgó áru
tulajdonjogának, a tulajdonjogból fakadó egyéb jognak vagy az áru birtoklásának
átruházására irányuló írásbeli vagy szóbeli megállapodás, vagy ilyen megállapodás
megkötésére irányuló, jogi vagy természetes személy vagy személyek részére tett ajánlat
tárgyát képezi”.14
Például: A 995/2010/EU rendeletben szereplő kellő gondosság elve nem vonatkozik az
Egyesült Királyságban az átmeneti időszak lejárta előtt már jogszerűen forgalomba
hozott és az EU-ban az átmeneti időszak lejárta után tovább forgalmazott fa és
fatermékek szállítmányaira.
Mindez nem érinti a behozatalokra az átmeneti időszak lejárta után esetleg alkalmazandó
esetleges növényegészségügyi ellenőrzéseket.
C. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó.15 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 tart.16
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket
Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is
12

A kilépésről rendelkező megállapodás 42. cikke.

13

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének a) és b) pontja.

14

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének c) pontja.

15

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

16

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.
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alkalmazandóvá tesz. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben az EU és
az Egyesült Királyság arról is megállapodott, hogy azokban az esetekben, amikor ÉszakÍrország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne.17
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy a
995/2010/EU rendelet és a 2173/2005/EK rendelet Észak-Írország tekintetében
alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban 18.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. és B. 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:


a fa és fatermékek Észak-Írországból az EU-ba és visszafelé történő szállítása
nem behozatalnak, hanem az EU-n belüli mozgásnak minősül a 995/2010/EU
rendelet és a 2173/2005/EK rendelet alkalmazásában.



a fa és fatermékek az Egyesült Királyságból vagy egy harmadik országból ÉszakÍrországba irányuló szállítása behozatalnak minősül a 995/2010/EU rendelet és a
2173/2005/EK rendelet alkalmazásában. Ez azt jelenti, hogy az ÉszakÍrországban található piaci szereplőknek teljesíteniük kell a 995/2010/EU rendelet
és a 2173/2005/EK rendelet szerinti kötelezettségeiket az ilyen fa és fatermékek
piaci forgalomba hozatala tekintetében. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy:
o Az Észak-Írországban lévő piaci szereplők kötelesek a 995/2010/EU
rendeletben előírt kellő gondosságot tanúsítani az ilyen termékek
tekintetében.
o Az észak-írországi piaci szereplők által lebonyolított, FLEGTengedélyeket kiadó országból származó fa és fatermék behozatalát azon
szóban forgó ország által kiadott FLEGT-engedélynek kell kísérnie, amely
FLEGT önkéntes partnerségi megállapodást kötött az Unióval.



A 995/2010/EU rendelet és a 2173/2005/EK rendelet értelmében Észak-Írország
tekintetében ki kell jelölni egy hatáskörrel rendelkező hatóságot.



Az EU-ban letelepedett ellenőrző szervezetek végezhetnek a 995/2010/EU
rendelet szerinti feladatokat Észak-Írországban.



Az ellenőrző szervezetekkel szembeni letelepedési követelmény teljesül az
Észak-Írországban letelepedett szervezeteknél (lásd azonban az alábbiakat).

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében:
17

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

18

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 26. szakasza.
5

az



részt vegyen az Unió döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban19;



az Egyesült Királyságban letelepedett szervek által kiadott értékelések
elismerésére hivatkozzon az EU-ban, bizonyos kivételek mellett20.

Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Az Észak-Írországban letelepedett ellenőrző szervezetek által a 995/2010/EU
rendelet keretében végzett feladatok nem érvényesek az EU-ban, azok csak
Észak-Írországban érvényesek.

A Bizottság az illegális fakitermeléssel szembeni fellépésre vonatkozó internetes oldalain
(https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
és
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) általános információkkal szolgál. Ezek
az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.
Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága
A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága

19

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

20

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