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

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország”1 lett. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő3. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban4.
Az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog folytatni egy
új partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó megállapodásról. Nem
biztos azonban, hogy az átmeneti időszak végéig létrejön és hatályba lép egy ilyen
megállapodás. Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás feltételei tekintetében
nagyon eltérő viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság a
belső piacon5, az EU vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki
adó területén részt vesz.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta után irányadó jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a
közlemény a kilépésről rendelkező megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos egyes
releváns rendelkezéseit (lásd alább a B. részt), valamint az átmeneti időszak lejárta után
Észak-Írországban alkalmazandó szabályokat (lásd alább a C. részt) is kifejti.

1

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

2

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről
rendelkező megállapodás”).

3

Az átmeneti időszak – 2020. július 1-je előtt – egy alkalommal, legfeljebb 1 vagy 2 évvel
meghosszabbítható (a kilépésről rendelkező megállapodás 132. cikkének (1) bekezdése). Az Egyesült
Királyság kormánya mindeddig kizárta a meghosszabbítást.

4

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.

5

Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és
kiviteli tilalmakat és korlátozásokat.

Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben vázolt következmények kezeléséhez különösen a következőket
tanácsoljuk az érdekelt feleknek:
− biztosítsák az EU-n belüli letelepedést, és ezt tüntessék fel a megfelelő címkén;
− biztosítsák a biztonsági értékelés megfelelőségét (a biztonsági ellenőr képesítései);
valamint
− tegyék meg a szükséges lépéseket a kozmetikai termékek bejelentésére szolgáló
portál (CPNP) frissítése érdekében.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN IRÁNYADÓ JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után a kozmetikai termékek területére vonatkozó uniós
szabályok – különösen a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i
1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet6 – többé nem alkalmazandók az
Egyesült Királyságra7. Ez különösen az alábbi következményekkel jár:
1.

FELELŐS SZEMÉLY
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikke szerint csak olyan kozmetikai termékek
hozhatók forgalomba, amelyekre vonatkozóan az EU-ban egy jogi vagy természetes
személyt „felelős személynek” jelöltek ki. A felelős személy biztosítja az
1223/2009/EK rendelet 5. cikkében foglalt vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az EU-ban
előállított kozmetikai termékek esetében a felelős személy az EU-n belül
letelepedett gyártó (alapértelmezés szerint) vagy az EU-ban letelepedett személy,
akit a gyártó írásbeli meghatalmazással kinevez, és aki ezt a kinevezést írásban
elfogadja.
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a valamely
harmadik országból az EU-ba importált kozmetikai termékek esetében az importőr
egyben a felelős személy is (alapértelmezés szerint), vagy az importőr írásbeli
meghatalmazással kinevezhet egy, szintén az EU-ban letelepedett felelős személyt,
aki ezt a kinevezést írásban elfogadja.
Az átmeneti időszak lejárta után a felelős személyek a továbbiakban nem lehetnek
az Egyesült Királyságban letelepedettek. A helyzet a következőképpen alakul:


ha a kozmetikai termék előállítása az Egyesült Királyságban történik, a
valamely uniós tagállambeli importőr lesz a felelős személy is

6

HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

7

Az 1223/2009/EK rendelet Észak-Írországra való alkalmazhatóságával kapcsolatban lásd e közlemény
C. részét.
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(alapértelmezés szerint), vagy írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy,
szintén az EU-ban letelepedett felelős személyt, aki ezt a kinevezést írásban
elfogadja;


ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a kozmetikai terméket egy másik
harmadik országban állítják elő, az Egyesült Királyságba importálják, majd
pedig onnan az EU-ba importálják.

Amennyiben egy uniós gyártó/importőr egy jelenleg az Egyesült Királyságban
letelepedett felelős személyt jelölt ki, az érintett gyártónak/importőrnek meg kell
tennie a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az átmeneti időszak
lejárta után a felelős személy az EU-ban letelepedett legyen.
2.

BEJELENTÉS A KOZMETIKAI TERMÉKEK BEJELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ PORTÁLON
Az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint a felelős személy a
kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően a kozmetikai termékek
bejelentési portálján8 (CPNP) keresztül megküldi a Bizottságnak a kozmetikai
termékre vonatkozó információk listáját.
Az átmeneti időszak lejárta után, mielőtt egy kozmetikai terméket forgalomba
hoznának az uniós piacon, az EU-ban letelepedett új felelős személynek be kell
jelentenie a terméket a CPNP portálon.
Az Egyesült Királyságban letelepedett felelős személy által az átmeneti időszak
lejárta előtt tett meglévő bejelentések vonatkozásában a CPNP lehetőséget kínál a
bejelentések más felelős személyhez való továbbítására. Így egy, az Egyesült
Királyságban letelepedett felelős személy a meglévő bejelentést továbbítani tudja az
EU-ban letelepedett felelős személynek. Ez az Unión belüli felelős személy ezt
követően szerkesztheti és kitöltheti a bejelentést, hozzáadva saját szükséges adatait,
például a felelős személy nevét és címét (az 1223/2009/EK rendelet 13. cikke (1)
bekezdése első albekezdésének b) pontja) és az új címkézést (az 1223/2009/EK
rendelet 13. cikkének (2) bekezdése; lásd még e közlemény A.4. szakaszát). A
CPNP-n keresztüli továbbítás azonban csak az átmeneti időszak lejártáig lehetséges.
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban letelepedett korábbi
felelős személy többé már nem fér hozzá a CPNP portálhoz.
Az EU-ban letelepedett új felelős személyek már az átmeneti időszak lejárta előtt
jelezhetik, hogy az Egyesült Királyságban gyártott kozmetikai termékek az átmeneti
időszak lejárta után az Egyesült Királyságból mint származási országból kerülnek
behozatalra az Unióba.

3.

TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ
Az 1223/2009/EK rendelet 11. cikke szerint a kozmetikai termék forgalomba
hozatalakor a felelős személy tíz évig megőrzi a kozmetikai termékre vonatkozó
termékinformációs dokumentációt.

8

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_en.
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A termékinformációs dokumentációnak elektronikus vagy más formátumban
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a felelős személynek a kozmetikai termék
címkéjén feltüntetett címén azon tagállam illetékes hatósága számára, amelyben a
termékinformációs dokumentációt tartják. A termékinformációs dokumentációnak a
tagállam illetékes hatósága által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.
Az átmeneti időszak lejárta után a termékinformációs dokumentációt az EU-n belüli
felelős személy címén kell rendelkezésre bocsátani, és a szóban forgó tagállam
nyelvi követelményeinek megfelelően ki kell igazítani.
4.

CÍMKÉZÉS
Az 1223/2009/EK rendelet 19. cikkének megfelelően a felelős személy nevét és
címét fel kell tüntetni a kozmetikai termékek címkéjén. Importált kozmetikai
termékek esetében fel kell tüntetni a származási országot.
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban gyártott és az uniós
piacon forgalomba hozott kozmetikai termékek harmadik országból az EU-ba
importált kozmetikai terméknek minősülnek. Ezen importált kozmetikai termékek
esetében fel kell tüntetni a származási országot.

5.

BIZTONSÁGI ELLENŐR
Az 1223/2009/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint a felelős személy a
kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően gondoskodik arról, hogy a
kozmetikai terméket a vonatkozó információk alapján biztonsági szempontból
értékeljék, és a kozmetikai termékről az 1223/2009/EK rendelet I. mellékletével,
valamint a 2013. november 25-i 2013/674/EU bizottsági végrehajtási határozatban9
foglalt, kapcsolódó iránymutatásokkal összhangban biztonsági jelentést állítsanak
ki. A kozmetikai termékről szóló biztonsági jelentés szerepel a termékinformációs
dokumentációban.
Az 1223/2009/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kozmetikai
termék biztonsági értékelését „olyan személy végezheti, aki egyetemi
gyógyszerészeti, toxikológiai, orvostudományi vagy ezekkel rokon tudományok terén
végzett elméleti és gyakorlati tanulmányok vagy a tagállamok által ezzel
egyenértékűnek elismert képzés elvégzését igazoló oklevéllel vagy hivatalos
képesítéssel rendelkezik.”
Az 1223/2009/EK rendelet I. mellékletére vonatkozó iránymutatások 4.4. szakasza
előírja, hogy a kozmetikai termékről kiállított biztonsági jelentéshez mellékelni kell
a biztonsági ellenőr képesítésének igazolását (oklevélmásolat és adott esetben az
egyenértékű képzés igazolása).
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban szerzett azon
képesítések, amelyeket valamely uniós tagállam nem ismert el egyenértékűnek, nem
használhatók fel az 1223/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében foglalt
követelmények teljesítése céljából. Következésképpen – az átmeneti időszak lejárta
után az uniós piacon forgalomba hozott bármely kozmetikai termék esetében – a

9

HL L 315., 2013.11.26., 82. o.
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biztonsági értékelést és biztonsági jelentést olyan biztonsági ellenőrnek kell
elvégeznie, illetve készítenie, aki a forgalomba hozatal időpontjában megfelel az
1223/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek,
azaz rendelkezik a valamely uniós tagállamban szerzett szükséges képesítéssel.
Ezért javasolt, hogy a jelenleg az Egyesült Királyságban szerzett képesítésekkel
rendelkező biztonsági ellenőrök az átmeneti időszak lejárta előtt ismertessék el
képesítésük egyenértékűségét valamely uniós tagállammal annak érdekében, hogy
végzettségük megfeleljen az 1223/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében
foglalt követelményeknek.
B. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT AZ EU VAGY AZ
PIACÁN FORGALOMBA HOZOTT KOZMETIKAI TERMÉKEK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A kilépésről rendelkező megállapodás 41. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
bármely olyan meglévő és egyedileg azonosítható áru, amelyet az EU-ban vagy az
Egyesült Királyságban jogszerűen hoztak forgalomba az átmeneti időszak lejárta előtt, az
EU vagy az Egyesült Királyság piacán tovább forgalmazható, és a végfelhasználóhoz
történő eljutásig szabadon mozoghat e két piac között.
Az erre a rendelkezésre hivatkozó gazdasági szereplő köteles bármilyen releváns
dokumentum alapján bizonyítani, hogy az árut az átmeneti időszak vége előtt hozták
forgalomba az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban10.
Az említett rendelkezés alkalmazásában „forgalomba hozatal”: valamely áru
kereskedelmi tevékenység keretében első alkalommal történő rendelkezésre bocsátása a
piacon értékesítés, fogyasztás vagy felhasználás céljából, ellenérték fejében, vagy
ingyenesen11. „Áru rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás
céljából”: „amikor valamely meglévő és egyedileg azonosítható áru a gyártási szakaszt
követően két vagy több jogi vagy természetes személy közötti, a szóban forgó áru
tulajdonjogának, a tulajdonjogból fakadó egyéb jognak vagy az áru birtoklásának
átruházására irányuló írásbeli vagy szóbeli megállapodás, vagy ilyen megállapodás
megkötésére irányuló, jogi vagy természetes személy vagy személyek részére tett ajánlat
tárgyát képezi”.12
Példa: Az olyan kozmetikai termékek, amelyeket az átmeneti időszak lejárta előtt egy
egyesült királysági gyártó értékesített egy egyesült királysági nagykereskedőnek és
egyesült királysági felelős személy végezte a címkézését, újracímkézés nélkül továbbra is
importálhatók az EU-ba.

10

A kilépésről rendelkező megállapodás 42. cikke.

11

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének a) és b) pontja.

12

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének c) pontja.
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C. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó13. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvhöz az Északírországi Nemzetgyűlésnek időről-időre egyetértését kell adnia, az első alkalmazási
időszak az átmeneti időszak lejártát követő négy évig tart14.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv egyes uniós jogi rendelkezéseket
Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is
alkalmazandóvá tesz. Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben az EU és
az Egyesült Királyság arról is megállapodott, hogy azokban az esetekben, amikor ÉszakÍrország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne15.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az
1223/2009/EK rendelet Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült
Királyságra és az Egyesült Királyságban16.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. és B. részében az EU-ra történő hivatkozásokat
úgy kell érteni, hogy azok Észak-Írországot is magukban foglalják, míg az Egyesült
Királyságra történő hivatkozásokat úgy kell érteni, mint amelyek csak Nagy-Britanniára
vonatkoznak.
Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


Észak-Írországban kozmetikai termékek
összhangban hozhatók forgalomba;



az Észak-Írországban gyártott és az EU-ba szállított kozmetikai termék címkézés
szempontjából nem minősül importált kozmetikai terméknek (lásd a fenti A.4.
szakaszt);



a Nagy-Britanniából Észak-Írországba szállított kozmetikai termék importált
kozmetikai terméknek minősül (lásd a fenti A.1. és A.4. szakaszt);



a felelős személy Észak-Írországban letelepedett is lehet (lásd a fenti A.1.
szakaszt).

az

1223/2009/EK

rendelettel

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv azonban kizárja annak lehetőségét,
hogy az Egyesült Királyság Észak-Írország tekintetében


részt vegyen az uniós döntéshozatalban és a döntéshozatali folyamatokban17;

13

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

14

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.

15

A kilépésről rendelkező megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése, összefüggésben
Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdésével.

16

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 17. szakasza.
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az



kifogásolási, védintézkedési vagy választottbírósági eljárásokat indítson,
amennyiben ezek az eljárások az uniós tagállamok által kibocsátott vagy
lefolytatott technikai szabályozásokra, értékelésekre, nyilvántartásba vételekre,
tanúsítványokra, jóváhagyásokra és engedélyezésekre vonatkoznak18;



vezető hatóságként járjon el az értékelések, vizsgálatok és engedélyezési eljárások
tekintetében19;



a származási ország elvére vagy a kölcsönös elismerés elvére hivatkozzon az
Észak-Írországban jogszerűen forgalomba hozott termékek esetében20.

A
Bizottságnak
a
kozmetikai
termékekkel
foglalkozó
weboldala
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en) általános információkat
tartalmaz a kozmetikai termékekre alkalmazandó uniós jogszabályokról. Ezek az oldalak
szükség esetén további információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
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Amennyiben információcserére vagy kölcsönös konzultációra van szükség, arra az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 15. cikkével létrehozott vegyes konzultációs munkacsoport keretében
kerül sor.
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Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének ötödik albekezdése.
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Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (6) bekezdése.

20

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.
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