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Az Egyesült Királyság már nem része az Európai Uniónak  

• Az Egyesült Királyság 47 év uniós tagság után 2020. január 31-én kilépett az EU egységes 

piacából és vámuniójából, valamint valamennyi uniós politikából és nemzetközi 

megállapodásból. Végetért a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása 

az Egyesült Királyság és az EU között.  

• Az EU és az Egyesült Királyság ma már két külön piac, két külön szabályozási és jogi tér. 

Ez mindkét irányban változást jelent mind az áruk és szolgáltatások kereskedelmében, mind 

pedig a határokon átnyúló mobilitás és csereprogramokban.  

• Az elkerülhetetlen változásokra való felkészülés elősegítése érdekében a Bizottság a 2020. 

július 9-én elfogadott, 90 ágazat tájékoztatóját is tartalmazó „Készenléti közleményben” 

széleskörű útmutatást adott ki, mely itt található. 

az EU és az Egyesült Királyság olyan kereskedelmi és együttműködési megállapodást köt, amely 

ideiglenesen alkalmazandó /  

• December 24-én az Európai Bizottság kereskedelmi és együttműködési megállapodást 

kötött az Egyesült Királysággal. A megállapodás preferenciális megállapodásokat határoz 

meg olyan területeken, mint az áru- és szolgáltatáskereskedelem, a digitális kereskedelem, a 

szellemi tulajdon, a közbeszerzés, a légi közlekedés és a közúti közlekedés, az energia, a 

halászat, a szociális biztonsági koordináció, a bűnüldözés és az igazságügyi együttműködés a 

büntetőügyekben, a tematikus együttműködés és az uniós programokban való részvétel. Ezt 

olyan rendelkezések támasztják alá, melyek az egyenlő versenyfeltételeket és az alapvető 

jogok tiszteletben tartását biztosítják.  

• Bár ez semmiképpen sem felel meg a gazdasági integráció azon szintjének, amely akkor is 

fennállt, amikor az Egyesült Királyság uniós tagállam volt, a kereskedelmi és együttműködési 

megállapodás túlmutat a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodásokon, és szilárd 

alapot biztosít hosszú távú barátságunk és együttműködésünk megőrzéséhez. 

• A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 2021. január 1-től ideiglenesen 

alkalmazandó. 

• A megállapodás hivatalos megkötéséhez még szükség van az Európai Parlament 

hozzájárulására. 2021-ben a Tanács elfogadja az EU és az Egyesült Királyság közötti 

kereskedelmi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló határozatot, amint az 

Európai Parlament ehhez hozzájárult, és amint a hatálybalépéshez szükséges valamennyi 

eljárás lezárult.  

• Az Európai Parlament elfogadta a megállapodás ideiglenes alkalmazását, de azzal érvelt, 

hogy ennek egyedülálló kivételnek kell lennie. Ami a hozzájárulás megadásának folyamatát 

illeti, az Európai Parlament "most gondosan megvizsgálja a megállapodást, és előkészíti a 

Parlament egyetértési határozatát, amelyet a plenáris ülésen kellő időben és az ideiglenes 

alkalmazás vége előtt megvitatnak és elfogadnak". Ennek menetrendjét tekintve lehetséges, 

hogy a ratifikáció a márciusi plenáris ülésen (március 8–11.) befejeződik.    

 

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás részletesen:  

• Szabadkereskedelmi megállapodás, amely ambiciózus együttműködést folytat a 

gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és halászati kérdésekben:  

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en#freetradeagreement


• A megállapodás nemcsak az áruk és szolgáltatások kereskedelmére terjed ki, hanem az 

EU érdekében álló egyéb területekre is, például a beruházásokra, a versenyre, az 

állami támogatásra, az adózás átláthatóságára, a légi és közúti közlekedésre, az 

energiára és a fenntarthatóságra, a halászatra, az adatvédelemre és a szociális 

biztonsági koordinációra. 

• Nulla vámtarifát és nulla kvótát ír elő minden olyan árura, amely eleget tesz a megfelelő 

származási szabályoknak. 

• A bútorokkal kapcsolatos származási szabályokesetében lásd full 

agreement. A 494. oldal, 94. fejezet tartalmazza/a 94. árucsoportba tartozó 

bútorok: ágyneműk, matracok, matractartók, párnák és hasonló tömött 

bútorok; másutt nem említett lámpák és világítótestek; világító táblák, 

világító névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek, a származási 

szabályok a CTH1 vagy a MaxNOM 50% 2 (EXW)).  

Az Access2Markets adatbázis termékspecifikus információkat tartalmaz: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ .   

→ Példa a 94 03 3091HR-kód eredményeire,belgiumi kivitel az Egyesült 

Királyságba: https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/results?product=94033091&origin=BE&destination=GB 

(csúsztassa végig a bal oldali menüt az összes vonatkozó szabály 

megtekintéséhez). 

• Mindkét fél elkötelezte magát amellett, hogy szilárd, egyenlő versenyfeltételeket biztosít 

azáltal, hogy magas szintű védelmet biztosít olyan területeken, mint a 

környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a szén-dioxid-árazás, a 

szociális és munkavállalói jogok, az adózási átláthatóság és az állami támogatás, 

hatékony, belföldi végrehajtással, kötelező erejű vitarendezési mechanizmussal és 

mindkét fél számára a korrekciós intézkedések meghozásának lehetőségével. 

• Az EU és az Egyesült Királyság megállapodott az uniós és az egyesült királyságbeli vizek 

halállományának közös kezelésére vonatkozó új keretről. Az Egyesült Királyság tovább 

fejlesztheti a brit halászati tevékenységeket, miközben az európai halászati 

közösségek tevékenységei és megélhetése megmarad, és a természeti erőforrások 

megőrződnek.  

1 CTH: a kérdéses vámtarifaszám bármely más rovatról történő módosítása 
2."MaxNOM": a nem származó anyagok maximális értéke százalékban kifejezv

 

• A közlekedés terén a megállapodás folyamatos és fenntartható légi, közúti, vasúti és 

tengeri összeköttetéseket biztosít, bár a piacra jutás nem éri el az egységes piac által 

elérhető szintet. Olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az uniós 

és az egyesült királyságbeli üzemeltetők közötti verseny egyenlő feltételek mellett 

zajlik, hogy az utasok jogai, a munkavállalói jogok és a közlekedésbiztonság ne 

sérüljenek.  

• Az energiával kapcsolatban a megállapodás új modellt biztosít a kereskedelem és az 

összekapcsolódás számára, garanciákat nyújt a nyílt és tisztességes versenyre, 

beleértve a tengeri közlekedésbiztonsági előírásait és a megújuló energia előállítását. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN


• A szociális biztonsági koordinációval kapcsolatos megállapodás célja az uniós polgárok 

és az Egyesült Királyság állampolgári jogainak biztosítása. Ez egyaránt vonatkozik az 

Egyesült Királyságban dolgozó vagy utazó uniós állampolgárokra, és az EU-ban 

dolgozó vagy utazó brit polgárokra 2021. január 1-jétől.  

• Végezetül a megállapodás lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság a 2021–2027-es 

időszakra számos kiemelt uniós programban továbbra is részt vegyen (az Egyesült 

Királyságnak az uniós költségvetéshez való pénzügyi hozzájárulásával), például a 

Horizont Európa programban. 

A polgárok biztonságával kapcsolatos szoros partnerség, a büntető- és polgári jogi 

ügyekben folytatott bűnüldözési és igazságügyi együttműködés új kerete.  

 Átfogó irányítási keret:   

• A vállalkozások, a fogyasztók és a polgárok maximális jogbiztonságának megkötése 

érdekében a kormányzásról szóló külön fejezet egyértelművé teszi a kereskedelmi és 

együttműködési megállapodás működtetésének és ellenőrzésének módját. Közös 

partnerségi tanácsot is létrehoz, amely gondoskodik a megállapodás megfelelő 

alkalmazásáról és értelmezéséről, és amelyben minden felmerülő kérdést megvitatnak.  

• A kötelező végrehajtási és vitarendezési mechanizmusok biztosítják a vállalkozások, a 

fogyasztók és az egyének jogainak tiszteletben tartását. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban 

és az Egyesült Királyságban működő vállalkozások egyenlő feltételek mellett 

versenyeznek, és elkerülik, hogy bármelyik fél szabályozási autonómiáját 

tisztességtelen támogatások nyújtására vagy a verseny torzítására használja fel. A 

megállapodás lehetővé teszi az egyensúly helyreállítását, a korrekciós, a 

kompenzációs és a védintézkedéseket.  

• A kereskedelmi és együttműködési megállapodás megsértése esetén mindkét fél 

ágazatközi megtorlásban vehet részt. Ez az ágazatokon áteső megtorlás a gazdasági 

partnerség valamennyi területére vonatkozik. A bűnüldözési és igazságügyi 

együttműködés terén folytatott együttműködésre különleges felfüggesztési záradékok 

vonatkoznak arra az esetre, ha egy fél megszegi kötelezettségeit.  

A kilépésről rendelkező megállapodás  

A kilépésről rendelkező megállapodás továbbra is érvényben marad, amely többek között védi az uniós 
polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárainak jogait, az EU pénzügyi érdekeit, és döntően a békét 
és a stabilitást Írország szigetén. E megállapodás teljes körű és időben történő végrehajtása 
kulcsfontosságú prioritás volt az Európai Unió számára. Az EU és az Egyesült Királyság között a vegyes 
bizottságban és a különböző szakbizottságokban folytatott intenzív megbeszéléseknek köszönhetően 
a kilépésről rendelkező megállapodást – és különösen az Írországról és Észak-Írországról szóló 
jegyzőkönyvet – 2021. január 1-i megállapodás.  

December 17-én az EU–Egyesült Királyság vegyes bizottság összeüt, hogy jóváhagyja a kilépésről 

rendelkező megállapodás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi hivatalos határozatot és egyéb 

gyakorlati megoldást. E kölcsönösen elfogadott megoldások részeként az Egyesült Királyság 

beleegyezett, hogy visszavonja az Egyesült Királyság belső piaci törvényjavaslatának vitatott 

záradékait, és nem vezet be hasonló rendelkezéseket az adótörvényben.  

Források 

A forrásokért keresse az eredeti angol szöveg linkgyűjteményét. 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en#governance

