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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A KÖZÖSSÉGI
KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI ÉS HITELESÍTÉSI RENDSZERRE (EMAS) VONATKOZÓ
UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország” lett1. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban3.
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 piacon4, 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.
Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben vázolt következmények kezeléséhez különösen a következőket
tanácsoljuk az Egyesült Királyság által kijelölt illetékes testület által az EMAS keretében
nyilvántartásba vett szervezeteknek:
1

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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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”).
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A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek
egyike sem releváns e közlemény szempontjából.
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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.

− nyújtsanak be új EMAS globális nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az EU illetékes
EMAS-testületeinek valamelyikéhez, vagy
− intézkedjenek annak érdekében, hogy – az EMAS-nyilvántartásba felvett szervezet,
az Egyesült Királyság illetékes EMAS-testülete és az EU egyik illetékes EMAStestülete közötti szerződéses megállapodás alapján – a nyilvántartásba vételt az
Egyesült Királyság illetékes EMAS-testülete átruházza az EU egyik illetékes EMAStestületére.
Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságra már nem alkalmazandó a
szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben
(EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet (a továbbiakban:
EMAS-rendelet)5. Ez különösen az alábbi következményekkel jár:
1. AZ EMAS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL


Az átmeneti időszak lejártától kezdődően az Egyesült Királyság által az EMASrendelet 11. cikke alapján kijelölt illetékes EMAS-testület elveszti e jogállását:
megszűnik az a joga, hogy elvégezze az EMAS-rendeletben meghatározott
feladatokat, ezért törlik az EMAS uniós honlapján található, az illetékes EMAStestületeket tartalmazó jegyzékről, és megszűnik az EMAS nyilvántartási
adatbázisához való hozzáférési jogosultsága.



Az átmeneti időszak lejártától kezdődően az Egyesült Királyság által kijelölt
illetékes EMAS-testület által biztosított nyilvántartásba vételek érvényüket
vesztik, és az érintett szervezetek nem használhatják az EMAS-logót6.



Az EMAS-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése rendelkezik az Európai Unión
kívüli szervezetek nyilvántartásba vételének lehetőségéről (EMAS globális
nyilvántartásba vétel)7: Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező
szervezetek az átmeneti időszak lejárta után az EU illetékes EMAS-testületeinek
valamelyikéhez új EMAS globális nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
nyújthatnak be, vagy pedig intézkedhetnek annak érdekében, hogy – az EMASnyilvántartásba felvett szervezet, az Egyesült Királyság illetékes EMAS-testülete
és az EU egyik illetékes EMAS-testülete közötti szerződéses megállapodás
alapján – a nyilvántartásba vételt az Egyesült Királyság illetékes EMAS-testülete
átruházza az EU egyik illetékes EMAS-testületére.
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HL L 342., 2009.12.22., 1. o.
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Az EMAS-rendelet 10. cikke és 35. cikkének (2) bekezdése.
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A kérelmet az EU-27 kijelölt illetékes EMAS-testületei közül csak azokhoz lehet benyújtani, amelyek
esetében az adott tagállam úgy rendelkezett, hogy azok a Közösségen kívül telephellyel rendelkező
szervezetek nyilvántartásba vételéért is felelősek (az EMAS-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése).
EMAS globális nyilvántartásba vételről jelenleg a következő tagállamok rendelkeznek: Finnország,
Németország, Spanyolország, Olaszország, Dánia, Ausztria, Belgium és Portugália. Emellett a
szervezet hitelesítését és környezetvédelmi vezetési rendszerének érvényesítését végző
környezetvédelmi hitelesítőnek akkreditációval vagy engedéllyel kell rendelkeznie abban a
tagállamban, amelyben a szervezet a nyilvántartásba vételt kérelmezi. (Az EMAS-rendelet 3. cikkének
(3) bekezdése).
2

Az EMAS-rendelet 3. cikkének (2) bekezdése továbbá lehetővé teszi az EU
tagállamaiban telephellyel rendelkező szervezetek számára, hogy a harmadik
országokban található telephelyeiket egyetlen egyesített nyilvántartásba vétel
során vegyék nyilvántartásba8.
2. AZ EMAS KÖRNYEZETVÉDELMI HITELESÍTŐI


Az átmeneti időszak lejártától kezdődően az Egyesült Királyság által az EMASrendelet 28. cikke alapján kijelölt EMAS akkreditáló testület elveszti e jogállását:
megszűnik az a joga, hogy elvégezze az EMAS-rendeletben meghatározott
feladatokat, ezért törlik az EMAS uniós honlapján található, az EMAS
akkreditáló és engedélyező testületeit tartalmazó jegyzékről.



Az átmeneti időszak lejártától kezdődően az Egyesült Királyság akkreditáló
testülete által az EMAS-rendelet 20. és 21. cikke szerint akkreditált EMAS
környezetvédelmi hitelesítők elveszítik e jogállásukat, és többé nem lesznek
jogosultak az EMAS-rendeletben meghatározott feladatokat elvégezni.

A Bizottság EMAS-ra vonatkozó internetes oldalai (ec.europa.eu/environment/emas)
általános tájékoztatással szolgálnak az EMAS keretében való nyilvántartásba vételről és
az EMAS illetékes testületeiről. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal
frissülnek.
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Az EMAS-rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében ehhez az szükséges, hogy i. a szervezet
egyesített nyilvántartásba vétel céljából kijelölt székhelye vagy vezetőségi központja az EU-27 egyik
tagállamában legyen, valamint ii. az egyesített nyilvántartásba vétel iránti kérelmet e tagállam illetékes
testületéhez nyújtsák be.
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