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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÁMKONTINGENSEKRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ)
50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát.
Az Egyesült Királyság kérelme nyomán az Európai Tanács (50. cikk) 2019. április 11-én
úgy határozott1, hogy 2019. október 31-ig ismételten meghosszabbítja2 az EUSZ 50.
cikkének (3) bekezdésében előírt időszakot3. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság
2019. november 1-jétől („a kilépés időpontja”) kezdődően „harmadik ország”4 lesz.5
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A kilépésről rendelkező megállapodás6 megerősítésével kapcsolatos bizonytalanságokra
tekintettel valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetni
kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az
Egyesült Királyság harmadik országgá válik.

1

Az Európai Tanács (EU) 2019/584 határozata (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).

2

Az Egyesült Királyság kérelme nyomán az Európai Tanács az első meghosszabbításról döntött 2019.
március 22-én (az Európai Tanács (EU) 2019/476 határozata [HL L 80I, 2019.3.22., 1. o.]).
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2019. április 11-én az Egyesült Királyság meghosszabbítás iránti második kérelme nyomán az Európai
Tanács arról is döntött, hogy a 2019. október 31-ig történő meghosszabbításról szóló határozat 2019.
május 31-én hatályát veszti, amennyiben az Egyesült Királyság nem rendez európai parlamenti
választásokat és 2019. május 22-ig nem erősíti meg a kilépésről rendelkező megállapodást. Mivel az
Egyesült Királyság 2019. május 22-ig nem erősítette meg a kilépésről rendelkező megállapodást, 2019.
május 23-án európai parlamenti választásokat tartott.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Továbbá amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodást mindkét fél az említett dátum előtt
megerősíti, a kilépésre a megerősítési eljárások befejezését követő hónap első napján kerül sor.
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Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL C 144 I, 2019.4.25., 1. o).

A kilépésről rendelkező megállapodásban7 foglalt átmeneti időszakra is figyelemmel a
kilépés időpontjától kezdődően a vámkontingensekre vonatkozó uniós szabályok már
nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez különösen az alábbi következményekkel
jár8:
Figyelem: Az Egyesült Királyság kilépésére való felkészülés részeként az EU
intézkedéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa az EU WTO engedményes
listájában szereplő vámkontingensek arányos felosztását, függetlenül attól, hogy az
Egyesült Királyság rendezett módon, a WTO Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkében és az uniós jogi aktusokban meghatározott eljárás
szerint hagyja-e el az Uniót9.
1.

VÁMKONTINGENSEK
Egyes mezőgazdasági termékekre, feldolgozott mezőgazdasági termékekre, ipari és
halászati termékekre kedvezményes vámtétel vonatkozik az uniós vámkontingensek
keretében a következők alapján:
-

az Unió WTO engedményes listái (WTO-vámkontingensek)10;

-

az EU és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodások („kétoldalú
vámkontingensek”)11; vagy

-

autonóm vámkontingensek12.

7

Emlékeztetni kell arra, hogy az átmeneti időszak alkalmazásához a kilépésről rendelkező
megállapodást az EU-nak és az Egyesült Királyságnak meg kell erősítenie.

8

Adott esetben ez a közlemény az igénylési sorrend szerint kezelt, a származási szabályoktól való
eltéréssel érintett kontingensekre is vonatkozik az EU-ba irányuló behozatalok és a különböző uniós
szabadkereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozó kivitelek tekintetében.

9

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/216 rendelete (2019. január 30.) az Unió WTO
engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése
miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 38.,
2019.2.8., 1. o.), a Bizottság (EU) 2019/386 végrehajtási rendelete (2019. március 11.) az Unió WTO
engedményes listájában szereplő bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseknek
az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról, valamint az
említett vámkontingensek tekintetében kiadott behozatali engedélyekre és behozatali jogokra
vonatkozó szabályokról (HL L 70., 2019.3.12., 4.o.), a Bizottság (EU) 2019/653 végrehajtási rendelete
(2019. április 24.) a 847/2006/EK rendeletnek az egyes elkészített vagy konzervált halakra vonatkozó
uniós vámkontingensek tekintetében történő módosításáról (HL L 110., 2019.4.25., 34. o.).
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A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi
vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a
kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).
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Például Kanada tekintetében a Bizottság (EU) 2017/1586 végrehajtási rendelete (2017. szeptember
19.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó
közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi
rendelettől való eltérésről szóló 1067/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 241., 2017.9.20., 12. o.).
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A Tanács 1388/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari
termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről (HL L 354,
2013.12.28., 319. o.), valamint a Tanács (EU) 2018/1977 rendelete (2018. december 11.) egyes
2

Az uniós vámkontingensek tekintetében a következő két kezelési megközelítést
alkalmazzák: az „igénylési sorrend” alapján (lásd alább a 2. szakaszt), valamint a
behozatali engedélyek és behozatali jogok révén való kezelés (lásd alább a 3.
szakaszt)13. Ez utóbbit jelenleg kizárólag egyes mezőgazdasági termékek
vámkontingenseire alkalmazzák.
Ezenkívül egyes termékek kivitele esetében – bizonyos esetekben – az EU a
harmadik országok vámkontingenseit kiviteli engedélyek formájában kezeli (lásd
alább a 4. szakaszt).
2.

AZ UNIÓS VÁMKONTINGENSEK KEZELÉSE „IGÉNYLÉSI SORREND” SZERINT14
Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet15 50. cikke alapján a
vámhatóságok megvizsgálják, hogy a vámkontingenst megnyitó uniós jogszabály
értelmében érvényes-e a vámkontingens igénybevétele iránti kérelem, amelyet a
nyilatkozattevő a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatban
tett. Amennyiben a kérelmet elfogadják, a vámhatóságok továbbítják azt a
Bizottsághoz, amely az említett rendelet 51. cikkével összhangban kiosztja a
mennyiséget.
Az uniós vámkontingensek Uniós Vámkódex alapján történő igénybevétele iránt a
gazdálkodók által benyújtott olyan kérelmeknek, amelyek olyan árunyilatkozatokon
alapulnak, amelyeket az Egyesült Királyság hatóságai a kilépés időpontját
megelőzően fogadtak el, helyt lehet adni, ha a szükséges alátámasztó okmányokat
az említett időpontot megelőzően nyújtották be az Egyesült Királyság
vámhatóságaihoz. Az Egyesült Királyság vámhatóságai által a kilépés időpontjától
kezdődően elfogadott árunyilatkozatok alapján nem vehető igénybe uniós
vámkontingens.

3.

AZ

UNIÓS BEHOZATALI VÁMKONTINGENSEK BEHOZATALI ENGEDÉLYEKKEL ÉS
16
BEHOZATALI JOGOKKAL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes uniós vámkontingenseket17 egy
tagállam által a vonatkozó bizottsági jogi aktusokkal összhangban kibocsátott
engedély alapján adják meg18.
halászati termékekre vonatkozó autonóm uniós vámkontingensek 2019 és 2020 közötti időszakra való
megnyitásáról és kezeléséről (HL L 317., 2018.12.14., 2. o.).
13

Lásd még „Iránymutató feljegyzés – az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a vámügyekkel
kapcsolatos kérdések rendezetlen kilépés esetén” (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud).

14

Ez a szakasz az igénylési sorrend szerint kezelt, a származási szabályoktól való eltéréssel érintett
kontingensekre is vonatkozik az EU-ba irányuló behozatalok és a különböző uniós
szabadkereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozó kivitelek tekintetében.
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A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).
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Lásd még https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_hu.
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3.1.

Behozatali engedélyek
A kérelmezőknek be kell nyújtaniuk engedély iránti kérelmüket azon tagállam
illetékes hatóságaihoz, ahol székhellyel (telephellyel) rendelkeznek és ahol
héa-nyilvántartásba vették őket19. Az 1308/2013/EU rendelet 176. cikkének
(3) bekezdése értelmében az adott tagállamban kibocsátott termékbehozatali
engedély az Unió egész vámterületén érvényes.
Az engedélyek révén kezelt vámkontingensek esetében az Egyesült Királyság
engedélyező kibocsátó hatóságai által kiosztott egyesült királyságbeli
mezőgazdasági engedélyekből származó jogok és kötelességek a kilépés
időpontjától kezdődően érvényüket vesztik a 27 tagú EU területén20. Az
említett időponttól a 27 tagú EU vámigazgatásai többé nem fogadják el ezen
engedélyeket. A 27 tagú EU engedélyező hatóságai által kibocsátott
engedélyek továbbra is érvényben maradnak a 27 tagú EU területén21.
Ezt figyelembe kell venniük az érintett érdekelt feleknek, különösen az
engedélyek kedvezményezettjeinek (lásd alább a 3.3. szakaszt).

3.2.

Biztosítékok
Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke alapján
bizonyos engedélyekért biztosítékot kell letétbe helyezni az engedélyt kiadó
tagállami hatóságnál. Ezt a biztosítékot a behozatalkor felszabadítják az (EU)
2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében meghatározott
szabályok szerint.
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A kétoldalú vámkontingensek tekintetében például lásd: a Bizottság (EU) 2015/2079 végrehajtási
rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra
vonatkozó uniós behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19.,
71. o.).
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Lásd a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 184. cikke (2) bekezdését (HL L 347.,
2013.12.20., 671.o.), valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali
és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről
és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett
biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről
szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/1237 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkét (HL L
206., 2016.7.30., 1.o.).
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Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek
kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.) 5. cikke.
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Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az engedély kiadását „behozatali jogok” odaítélése előzi meg (vö.
az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével). Lásd például: a Bizottság 1223/2012/EU
végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból
származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali
vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349.,
2012.12.19., 39. o.).
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Az átruházások ügyében lásd alább a 3.3. szakaszt.
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A kilépés időpontjától kezdődően a biztosíték felszabadítására vonatkozó
uniós jogszabály nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra.
Ezt figyelembe kell venniük az érdekelt feleknek, például úgy, hogy
megerősítést kérnek arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Királyság a kilépés
időpontjától kezdődően felszabadítja a letétbe helyezett biztosítékokat.
3.3.

Engedélyek átruházása
Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke értelmében
bizonyos körülmények között lehetőség van az engedélyből származó jogok
valamely kedvezményezettre történő átruházására. Ehhez az engedély
jogosultjának kérelmet kell benyújtania az eredeti engedélyt kiállító
hatósághoz.
Az (EU) 2019/386 végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében a jelen rendelet I.
és II. mellékletében hivatkozott vámkontingensek tekintetében kiállított és az
Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások részére átruházott engedély
a kilépés időpontjától kezdődően érvényét veszti a 27 tagú EU területén.

4.

KIVITELI ENGEDÉLYEK
A harmadik országokba irányuló kivitelekre vonatkozó egyes vámkontingensek
kezelése érdekében az uniós jog – nemzetközi megállapodások alapján – az uniós
exportőrök részére egy uniós engedélyezési rendszert (a továbbiakban: kiviteli
engedély) biztosít, amelyet a nemzeti hatóságok a szóban forgó vámkontingensből
részesülni kívánó exportőröknek adhatnak ki22. 23
Az Egyesült Királyság által kiadott kiviteli engedély érvényessége megszűnik, ha a
szállítmány kivitelére vagy biztosítására a kilépés időpontjától kezdődően került
sor24.
Ezen túlmenően az exportengedélyek kiadása biztosíték fizetéséhez köthető. Ebben
az esetben e közlemény 3.4. szakasza alkalmazandó, azaz a kilépés időpontjától
kezdve a biztosíték felszabadítására vonatkozó uniós jog már nem alkalmazandó az
Egyesült Királyságra. Az érintett érdekelt feleknek ezt figyelembe kell venniük az
engedélyt kibocsátó tagállam kiválasztásakor.
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Például a Bizottság 1187/2009/EK rendelete (2009. november 27.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó
kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról (HL L 318., 2009.12.4., 1.
o.); A Bizottság 2307/98/EK rendelete (1998. október 26.) a Svájcban különleges behozatali
bánásmódban részesülő, a 2309 10 90 KN-kód alá tartozó kutya- és macskaeledelre vonatkozó kiviteli
engedélyek kiállításáról (HL L 288., 1998.10.27., 8. o.).
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A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek nem ruházhatók át, lásd például az
1187/2009/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdését.
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Az Egyesült Királyságban kiállított származási igazolásokkal kapcsolatban lásd még az „Iránymutató
feljegyzés – az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a vámügyekkel kapcsolatos kérdések
rendezetlen kilépés esetén” című dokumentum 5.2.b. pontját (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud).
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A
vámkontingensekről
szóló
bizottsági
weboldalak
(https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_hu, https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_hu
és
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-iscommon-customs-tariff/tariff-quotas_en)
általános
tájékoztatást
adnak
a
vámkontingensekre vonatkozó uniós jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén
további információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság
Kereskedelmi Főigazgatóság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság
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