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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2021. május 11.)
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Unió, valamint Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás
„származó termékekre” irányadó szabályaitól való eltérés tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága között létrejött kereskedelmi és együttműködési megállapodást (2) (a továbbiakban:
megállapodás) az Unió nevében 2020. december 29-én aláírták.

(2)

A megállapodás második része I. címének 2. fejezete rendelkezik a „származó termék” fogalmának meghatározásáról
és az igazgatási együttműködés módszereiről. A megállapodás ORIG-2. melléklete (Termékspecifikus származási
szabályok) meghatározza a nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében
végrehajtandó megmunkálások vagy feldolgozások listáját. Az ORIG-2A. melléklet meghatározza, milyen alternatív
szabályok alkalmazhatók az ORIG-2 mellékletben (Termékspecifikus származási szabályok) meghatározott
szabályok helyett egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságából vagy az Unióból származónak
minősülő termékek esetében, az alkalmazandó éves kontingensek határain belül.

(3)

Az ORIG-2A. mellékletben megállapított alternatív szabályok hatálya alá tartozó termékek abban az esetben
hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek az említett mellékletben előírt feltételeknek.

(4)

Az alkalmazandó uniós jogszabályok tekintetében történő hatékony kezelésük érdekében az ORIG-2A. mellékletben
meghatározott éves kontingenseket a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatok elfogadásának
időrendi sorrendje szerint kell kezelni, az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletben (3) a vámkontingensek
kezelésére vonatkozóan megállapított szabályokkal összhangban.

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) HL L 444., 2020.12.31., 14. o.
(3) 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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(5)

Az (EU) 2020/2252 tanácsi határozat (4) 12. cikke értelmében a megállapodást 2021. január 1-jétől ideiglenesen
alkalmazni kell. A megállapodás ORIG-2A. mellékletében a származással összefüggésben meghatározott
kontingensek hatékony kezelésének és kellő időben történő alkalmazásának biztosítása érdekében ezt a rendeletet
ugyanezen időponttól kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben felsorolt, az Unióba behozott termékek esetében az ott meghatározott kontingensek keretein belül az
egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) ORIG-2A. mellékletében
meghatározott eltérések alkalmazandók.
2. cikk
A mellékletben megállapított kontingenseket az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 49–54. cikkének megfelelően kell
kezelni.
3. cikk
A mellékletben meghatározott kontingensek igénybevételéhez, amennyiben a preferenciális [tarifális] elbánást származás
megjelölő nyilatkozat alapján igénylik, a származásmegjelölő nyilatkozatot a megállapodás ORIG.19. cikkével
összhangban kell elkészíteni, és annak tartalmaznia kell az alábbi angol nyelvű kiegészítő nyilatkozatot: „Origin quotas –
Product originating in accordance with Annex ORIG-2A”.
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2021. május 11-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

(4) A Tanács (EU) 2020/2252 határozata (2020. december 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és
másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint
az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó
biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 444.,
2020.12.31., 2. o.).
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MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére a preferenciális rendszer alkalmazási körét – e
melléklettel összefüggésben – a 2658/87/EGK tanácsi rendeletnek (1) az (EU) 2020/1577 bizottsági végrehajtási
rendelettel (2) módosított I. mellékletében foglalt KN-kódok, valamint az e mellékletben található táblázat harmadik
oszlopában szereplő árumegnevezések együttesen határozzák meg.
Rendeléss
zám

KN-kód

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Mennyiség (nettó
tömeg)

09.6002

1604 14

Elkészített vagy konzervált tonhal, csíkoshasú
tonhal (skipjack) és bonitó (Sarda spp.), egészben
vagy darabban (az aprított kivételével)

Január 1-jétől
december 31-ig (a
2021-es évtől
kezdődően)

3 000 tonna

09.6004

1604 20 70

Más elkészített vagy konzervált hal tonhalból,
csíkoshasú tonhalból (skipjack) vagy az
Euthynnus nemhez tartozó más halból (az egész
vagy darabolt kivételével)

Január 1-jétől
december 31-ig (a
2021-es évtől
kezdődően)

4 000 tonna

09.6006

7603

Alumíniumtermékek és alumíniumáruk (az
alumíniumhuzal és alumíniumfólia kivételével)

Január 1-jétől
december 31-ig (a
2021-es, 2022-es
és 2023-as évre)

95 000 tonna

Január 1-jétől
december 31-ig (a
2024-es, 2025-ös
és 2026-as évre)

72 000 tonna

Január 1-jétől
december 31-ig (a
2027-es évtől
kezdődően)

57 500 tonna

7604
7606
7608–7616

09.6006

7605

Alumíniumhuzal

7607

Alumíniumfólia

7603

Alumíniumtermékek és alumíniumáruk (az
alumíniumhuzal és alumíniumfólia kivételével)

7604
7606
7608–7616

09.6006

7605

Alumíniumhuzal

7607

Alumíniumfólia

7604

Alumíniumrúd és -profil; Alumíniumlap, -lemez
és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t
Alumíniumfólia

7606
7607

(1) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
(HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).
(2) A Bizottság (EU) 2020/1577 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 21.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 361., 2020.10.30., 1. o.).

