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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ IPARBIZTONSÁG
TERÜLETÉRE VONATKOZÓ 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 megállapodás1 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 minősített szerződések esetében) a
jelentkezőket, ajánlattevőket, vállalkozókat vagy alvállalkozókat, illetve (a minősített
támogatási megállapodás esetében) a pályázókat és a kedvezményezetteket emlékeztetni
kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az
Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a közlemény nem foglalkozik az alábbi kérdésekkel:
a) a harmadik országban székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek
közbeszerzéshez való hozzáférése, amint erről az Unió általános költségvetésére
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom
európai parlamenti és tanácsi rendelet4 119. cikke rendelkezik; valamint
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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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.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

b) a közbeszerzéshez való hozzáférés korlátozásai, amint erről az Unió lényeges
biztonsági érdekei és a közbiztonság védelmében az uniós jogszabályok rendelkeznek.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre5 is figyelemmel, a kilépés időpontjától kezdődően megváltozik az Egyesült
Királyság jogállása a Bizottsággal és az EU-minősített adatok védelmét szolgáló
biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági
határozatot alkalmazó egyéb intézményekkel és szervekkel fennálló közbeszerzési
eljárások, minősített szerződések, minősített támogatási eljárások/minősített támogatási
megállapodások iparbiztonságra6 vonatkozó szabályai tekintetében. Ez különösen az
alábbi következményekkel jár7:8
1.

TELEPHELY-BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY
Az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 44. cikkének (3) bekezdése
értelmében telephely-biztonsági tanúsítványra van szükség abban az esetben, ha egy
közbeszerzési vagy támogatás-odaítélési eljárás során EU-minősített adatot kell
átadni.
Az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 44. cikkének (4) bekezdése
értelmében az ajánlatkérő vagy támogatást nyújtó hatóság nem köthet minősített
szerződést vagy támogatási megállapodást azt megelőzően, hogy kézhez kapná a
megerősítést arról, hogy az érintett vállalkozó, alvállalkozó vagy kedvezményezett
számára a bejegyzésének helye szerinti tagállam nemzeti biztonsági hatósága,
kijelölt biztonsági hatósága vagy más illetékes biztonsági hatósága telephelybiztonsági tanúsítványt állított ki.
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság nemzeti biztonsági
hatósága, kijelölt biztonsági hatósága vagy más illetékes biztonsági hatósága által
kiadott telephely-biztonsági tanúsítványok az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági
határozat vonatkozásában érvényüket vesztik.
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A kilépésről rendelkező megállapodásnak az EU és az Egyesült Királyság között tárgyalói szinten
elfogadott, 2018. március 19-én közzétett tervezete átmeneti időszakot is meghatároz, és 122. cikke (7)
bekezdésének b) pontja részletes szabályokat állapít meg a bizonyos biztonsági vonatkozású
különleges
adatokhoz
az
átmeneti
időszak
során
való
hozzáférés
tekintetében
(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf). A kilépésről
rendelkező megállapodás szövegét azonban még teljes körűen el kell fogadni és meg kell erősíteni.
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Az „iparbiztonság” meghatározása a következő: „az EU-minősített adatok védelmét biztosító
intézkedések alkalmazása minősített szerződések keretén belül [vagy] minősített támogatási
megállapodások keretén belül” (az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról
szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat [HL L 72., 2015.3.17., 53. o.]
39. cikkének (1) bekezdése).
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Más intézmények és szervek is elfogadtak hasonló szabályokat, lásd mindenekelőtt az EU-minősített
adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi
határozatot (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.), valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének az Európai Külügyi Szolgálat biztonsági szabályairól szóló, 2017. szeptember 19-i
határozatát (HL C 126., 2018.4.10., 1. o.).
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Ez a közlemény nem foglalkozik a nemzeti közbeszerzés iparbiztonsági vonatkozásaival. E
kérdésekről lásd a „Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése
és
a
közbeszerzéssel
kapcsolatos
uniós
szabályok”
című
dokumentumot
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hu).
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Ez az aláírt minősített szerződés/támogatási megállapodás feltételei értelmében
indokot jelent a felmondásra, kivéve, ha a vállalkozó/kedvezményezett megfelelő
korrekciós intézkedéseket tett, például oly módon, hogy a szerződést olyan
gazdasági szereplőre ruházza át, vagy – amennyiben a szerződést konzorciumnak
ítélték oda – a feladatokat átszervezve azokat a konzorcium egy olyan résztvevőjére
bízza, amely rendelkezik olyan telephely-biztonsági tanúsítvánnyal, amelyet


az EU-27 egyik tagállama adott ki; vagy



olyan harmadik ország adott ki, amellyel olyan, az iparbiztonsági
kérdésekre is kiterjedő adatbiztonsági megállapodást kötöttek, amely
rendelkezik az ország területén bejegyzett vállalkozások számára kiadott
telephely-biztonsági tanúsítványok elismeréséről.

A kilépés időpontjában folyamatban lévő odaítélési eljárások esetében a biztonsági
kötelezettségeiknek eleget tenni nem képes ajánlattevőket vagy pályázókat el fogják
utasítani.
2.

SZEMÉLYI BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY
Az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 43. cikke értelmében a minősített
szerződésekben vagy minősített támogatási megállapodásokban rendelkezni kell
arról, hogy amennyiben egy vállalkozó, alvállalkozó vagy kedvezményezett
alkalmazottainak a minősített szerződés, alvállalkozói szerződés vagy támogatási
megállapodás teljesítéséhez szükségük van az EU-minősített adatokhoz való
hozzáférésre, akkor át kell esniük az adott tagállam nemzeti biztonsági hatósága,
kijelölt biztonsági hatósága vagy bármely más illetékes biztonsági hatósága általi,
megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésen.
Az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 44. cikkének (3) bekezdése
értelmében személyi biztonsági tanúsítványra van szükség abban az esetben, ha egy
közbeszerzési vagy támogatási eljárás során EU-minősített adatot kell átadni.
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság nemzeti biztonsági
hatósága, kijelölt biztonsági hatósága vagy más illetékes biztonsági hatósága által
kiadott személyi biztonsági tanúsítványok az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági
határozat vonatkozásában érvényüket vesztik.
Ez az aláírt minősített szerződés/támogatási megállapodás feltételei értelmében
indokot jelent a felmondásra, kivéve, ha a vállalkozó/kedvezményezett megfelelő
korrekciós intézkedéseket tett, például oly módon, hogy gondoskodott arról, hogy az
érintett alkalmazottak a kilépés időpontját követően birtokában legyenek olyan
személyi biztonsági tanúsítványnak, amelyet


az EU-27 egyik tagállama adott ki; vagy



olyan harmadik ország adott ki, amellyel olyan, az iparbiztonsági kérdésekre
is kiterjedő adatbiztonsági megállapodást kötöttek, amely rendelkezik
személyi biztonsági tanúsítvány tanúsítványok elismeréséről.

A kilépés időpontjában folyamatban lévő odaítélési eljárások esetében a biztonsági
kötelezettségeiknek eleget tenni nem képes ajánlattevőket vagy pályázókat el fogják
utasítani.
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3.

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK
Emlékeztetni kell arra, hogy az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 46.
cikkének (2) és (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy mielőtt a vállalkozó a
minősített szerződés bármely részére alvállalkozókat szerződtetne, ehhez engedélyt
kell kérnie az ajánlatkérőtől, és az alvállalkozó részére nem adhat át EU-minősített
adatot az ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az EU-minősített
adatokhoz való hozzáférést magába foglaló alvállalkozói szerződés nem köthető
harmadik országban nyilvántartásba vett alvállalkozóval, kivéve, ha létrehozták az
adatok biztonságára vonatkozó keretszabályozást. A támogatási megállapodások
alapján hasonló kötelezettségek vonatkoznak a támogatások kedvezményezettjeire.
E kötelezettségek nem teljesítése az aláírt minősített szerződés/támogatási
megállapodás értelmében indokot jelent annak felmondására, kivéve, ha a
vállalkozó/kedvezményezett megfelelő korrekciós intézkedéseket tett (például
annak biztosításával, hogy az alvállalkozói szerződést olyan biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező alvállalkozóra bízza, amelyet az EU-27 egyik tagállama
állított ki, vagy olyan harmadik ország, amellyel biztonsági megállapodást kötöttek).
A kilépés időpontjában folyamatban lévő odaítélési eljárásokban el fogják utasítani
azokat az alvállalkozói szerződéssel rendelkező ajánlattevőket vagy pályázókat,
akik vagy amelyek nem felelnek meg a biztonsági feltételeknek.
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