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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A VÉDETT ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYFAJOK KERESKEDELMÉRE 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 az érintett érdekelt feleket emlékeztetni kell
azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az
Egyesült Királyság harmadik országgá válik4.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésekre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra
már nem lesz alkalmazandó a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi
rendelet5.
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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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Azon áruszállítások esetében, amelyek a kilépés időpontja előtt kezdődtek és a kilépés időpontjában
vagy azt követően fejeződnek be, az EU vállalja, hogy – az Egyesült Királyság Európai Unióból való
rendezett kilépése tekintetében releváns vámügyi kérdésekkel kapcsolatban képviselt álláspontja
alapján – a kilépésről rendelkező megállapodásban megoldásokról egyezzék meg az Egyesült
Királysággal (https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-mattersneeded-orderly-withdrawal-uk-union_hu).
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HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

Ez különösen az alábbi következményekkel jár6:
A 338/97/EK tanácsi rendelet 4. cikke értelmében az említett rendelet A. és B.
mellékletében felsorolt fajok (a továbbiakban: védett fajok) példányainak az EU
területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a
rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély
előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban. A 338/97/EK tanácsi rendelet 4. cikke a
behozatali engedély megadásának feltételeit is meghatározza.
A 338/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke értelmében a védett fajok egyedeinek az EU-ból
történő, harmadik országba irányuló kivitelének vagy újrakivitelének feltétele, hogy azon
tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli
bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok
találhatók. A 338/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke e kiviteli engedélyek vagy
bizonyítványok megadásának feltételeit is meghatározza.
A kilépés időpontjától kezdődően a 338/97/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikke
alkalmazandó a védett fajok példányainak az Egyesült Királyság és az EU-27 közötti
behozatalára és (újra)kivitelére. A védett fajok nem kereskedelmi célból történő,
határokon átnyúló mozgása tekintetében a 338/97/EK tanácsi rendelet 7. cikkének (3)
bekezdése és 7. cikkének (4) bekezdése értelmében egyedi eltérések vannak hatályban,
különösen a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságokra és a tudományos
intézményekre vonatkozóan.

A Bizottság a vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó uniós
keretszabályozásról
szóló
internetes
oldalai
(http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm)
általános
tájékoztatással
szolgálnak e kérdésekről. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal
frissülnek.
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Környezetvédelmi Főigazgatóság
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A behozatal bejelentésével kapcsolatban lásd az „Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült
Királyság EU-ból való kilépése és a bizonyos árukra vonatkozó behozatali/kiviteli engedélyekkel
kapcsolatos uniós szabályok” című dokumentumot (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_hu).
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