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BEVEZETÉS
Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország” lett.2 A kilépésről rendelkező megállapodás3 2020. december 31-ig4 tartó
átmeneti időszakot ír elő. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó
az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.5
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 piacon6, 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.

Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben ismertetett következmények kezelése érdekében a gyártóknak
különösen a következőket tanácsoljuk:
− olyan esetekben, ahol a termékekre vonatkozó uniós jogszabályok tanúsítást írnak
elő, biztosítsák, hogy ezt a tanúsítást valamely uniós bejelentett szervezet végezze el;
2

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

3

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”).

4

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.

5

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

6

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.
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− biztosítsák a „felelős személyek” letelepedésére vonatkozó követelmények
teljesülését és a meghatalmazott képviselőkre vonatkozó szabályozásnak való
megfelelést, valamint
− szükség esetén igazítsák ki a termékek címkézését.

Figyelem:
Ez a közlemény nem terjed ki az agrár-élelmiszeriparra, a gyógyszerekre, a
gépjárművekre, a légi közlekedés biztonságára és a legtöbb vegyi anyagra vonatkozó
uniós szabályokra. Ezekkel a területekkel külön közlemények foglalkoznak.
A termékekre vonatkozó azon uniós jogszabályok indikatív jegyzékét, amelyekre ez a
közlemény vonatkozik, a melléklet tartalmazza7.
Ezt a közleményt együtt kell értelmezni az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének
jogkövetkezményeiről szóló, bármely kiegészítő konkrétabb közleménnyel, amely a
mellékletben felsorolt bármely uniós jogi aktus tekintetében kiadásra kerül.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN IRÁNYADÓ JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után az akár ipari, akár fogyasztói felhasználású, nem
élelmiszer jellegű és nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós szabályok (a
továbbiakban: a termékekre vonatkozó uniós jogszabályok) már nem alkalmazandók az
Egyesült Királyságra8. Ez különösen az alábbi következményekkel jár:
1.

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA
A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok szerint, „importőr”: az Unióban
letelepedett gazdasági szereplő9, aki egy harmadik országból származó terméket hoz

7

A jogalkotó által elfogadott harmonizációs technikától függetlenül számos elem általánosan jelen van a
termékekre vonatkozó, különböző uniós jogszabályokban (például a termék forgalomba hozatalának és
forgalmazásának fogalma; a gazdasági szereplő fogalommeghatározása). Az ilyen közös elemeken
túlmenően a termékekre vonatkozó, az úgynevezett új megközelítésen alapuló uniós jogszabályok a
műszaki harmonizáció tekintetében is ugyanazt a megközelítést alkalmazzák, oly módon, hogy közös
követelményeket (teljesítőképességi követelmények vagy elérendő célok formájában megállapított
„alapvető követelményeket”) írnak elő arra vonatkozóan, hogyan kell egy terméket megtervezni és
legyártani ahhoz, hogy az megfeleljen például az egészségvédelem, a biztonság vagy a
környezetvédelem
terén
megkövetelt
védelmi
szintnek,
valamint
meghatározzák
a
megfelelőségértékelési eljárást, amelyet egy egységes modulkészletből választanak ki, és amelyet az
ilyen követelményeknek való megfelelés igazolása céljából kell alkalmazni. Ezzel kapcsolatban további
információkért lásd a Bizottság „Útmutató a termékekre vonatkozó uniós szabályozásról 2016” című
2016/C 272/01 közleményét (a továbbiakban: kék útmutató) (HL C 272., 2016.7.26., 1. o.).

8

Az ipari termékekre vonatkozó uniós jogszabályok Észak-Írországra való alkalmazandóságát illetően
lásd e közlemény C. részét.

9

A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok a gyártót, az importőrt, a forgalmazót és a meghatalmazott
képviselőt határozzák meg gazdasági szereplőkként.
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forgalomba az uniós piacon10. Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült
Királyságban letelepedett gyártó vagy importőr többé nem minősül az Unióban
letelepedett gazdasági szereplőnek. Ennek következtében az EU területén
letelepedett gazdasági szereplő, aki az átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült
Királyságból érkező termékek vonatkozásában uniós forgalmazónak minősült, az
átmeneti időszak lejárta után e termékek vonatkozásában a termékekre vonatkozó
uniós jogszabályok alkalmazásában importőrré válik. E gazdasági szereplőnek az
importőrökre vonatkozó szigorúbb kötelezettségeknek kell majd megfelelnie,
különös tekintettel a termékek megfelelőségének ellenőrzésére és – adott esetben –
az elérhetősége feltüntetésére a terméken vagy annak címkéjén11.
Egyes termékterületeken az uniós termékszabályozás olyan „felelős személyekről”
rendelkezik, akik meghatározott feladatokat látnak el a jogszabályi rendelkezések
tiszteletben tartásának folyamatos biztosítása, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokkal való együttműködés tekintetében. Ezeknek a „felelős személyeknek”
az Unióban letelepedettnek kell lenniük, például:
• a kozmetikai termékekért felelős személy12, és 2021. július 16-tól az (EU)
2019/1020 rendelet13 4. cikkének (5) bekezdésében említett jogszabályok
hatálya alá tartozó termékekért felelős személy; vagy
• meghatalmazott képviselők, akiknek a gyártó általi kinevezése általában
önkéntes, kivéve az orvostechnikai eszközöket14 és a tengerészeti
felszereléseket15

10

A felvonók esetében nincs importőr vagy forgalmazó, mivel a felvonók csak akkor jelennek meg
késztermékként, amikor azokat az épületekbe vagy építményekbe beépítették. Következésképpen a
felvonók forgalomba hozatala csak akkor valósul meg, amikor az üzembe helyező az üzembe helyezést,
az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását, a CE-jelölés elhelyezését és a
megfelelőségi nyilatkozat kiállítását követően azokat felhasználásra bocsátja. Lásd a felvonókra és a
felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 96., 2014.3.29.,
251. o.) 2. cikkének (5) bekezdését és (4) preambulumbekezdését.

11

Lásd a kék útmutató 3. fejezetét.

12

A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.) 4. és 5. cikke.

13

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete a piacfelügyeletről és a termékek
megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet
módosításáról, HL L 169., 2019.6.25., 1. o. Az (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy a 4. cikk (5) bekezdésben említett jogszabály hatálya alá tartozó termék csak akkor
hozható forgalomba, ha van olyan, az Unióban letelepedett személy, aki felel e termék tekintetében a 4.
cikk (3) bekezdésében meghatározott, a szabályozásnak való megfelelés biztosításával kapcsolatos
feladatokért. A 4. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felelős személy a következők
valamelyike lehet: a) a gyártó; b) az importőr; c) a meghatalmazott képviselő; d) logisztikai szolgáltató.
A 4. cikk (4) bekezdése értelmében a felelős személy nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy
bejegyzett védjegyét és elérhetőségeit fel kell tüntetni a terméken vagy annak csomagolásán, az
árukötegen vagy a kísérő dokumentumon. Ezeket a rendelkezéseket 2021. július 16-tól kell alkalmazni.

14

Az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.) 14.
cikke, az aktív beültethető orvostechnikai eszközről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv (HL L 189.,
1990.7.20., 17. o.) 10a. cikke (2020. május 26-i hatállyal mindkét irányelvet felváltja az (EU) 2017/745
európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL L 117., 2017.5.5., 1. o.], amelynek vonatkozó rendelkezése a
4

Az Egyesült Királyságban letelepedett felelős személyek az átmeneti időszak lejárta
után elveszítik a termékek vonatkozásában alkalmazandó uniós jogszabályok
szerinti jogállásukat, függetlenül attól, hogy a termékeket mikor hozták forgalomba.
A gyártóknak ezért gondoskodniuk kell arról, hogy az átmeneti időszak lejárta után
az EU-ban letelepedett kijelölt felelős személyeik legyenek.
Amennyiben léteznek ágazatspecifikus adatbázisok (pl. a kozmetikai termékek
bejelentési portálja, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó Eudamed), a felelős
személyekre vonatkozó információkat ezekben az adatbázisokban rögzítik, és így
ezekben minden változás nyomon követhető.
Az átmeneti időszak lejárta után az EU-ban forgalomba hozott áruknak teljes
mértékben meg kell felelniük a forgalomba hozataluk idején alkalmazandó uniós
jogszabályok rendelkezéseinek. Ez többek között azt jelenti, hogy azokon szükség
esetén fel kell tüntetni az EU-beli „felelős személy” adatait.
2.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS BEJELENTETT SZERVEZETEK16
Egyes terméktípusok esetében az uniós jogszabályok megkövetelik minősített
harmadik fél, ún. bejelentett szervezet bevonását a megfelelőségértékelési eljárásba.
A bejelentett szervezetnek valamely tagállamban letelepedettnek kell lennie, és azt a
tagállami bejelentő hatóságnak kell kijelölnie a termékekre vonatkozó releváns
uniós jogszabályokban meghatározott megfelelőségértékelési feladatok elvégzésére.
Az egyesült királysági bejelentett szervezetek az átmeneti időszak lejárta után
elveszítik uniós bejelentett szervezeti jogállásukat, és törlésre kerülnek a bejelentett
szervezetekre vonatkozó bizottsági információs rendszerből (NANDO adatbázis17).
Az Egyesült Királyságban található ilyen szervezetek ezért az átmeneti időszak
lejárta után nem lesznek jogosultak a termékekre vonatkozó uniós jogszabályok
szerinti megfelelőségértékelési feladatok elvégzésére.

11. cikk), valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.) 10. cikke (2022. május 26-i hatállyal ezt az
(EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL L 117., 2017.5.5., 176. o.] váltja fel,
amelynek vonatkozó rendelkezése a 11. cikk).
15

A tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 257.,
2014.8.28., 146. o.) 13. cikke.

16

Az e szakaszban meghatározott jogkövetkezmények értelemszerűen alkalmazandók az alábbiak
vonatkozásában is:
a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.) alapján az Egyesült Királyság
hatóságai által kijelölt műszaki értékelést végző szervek által kiadott európai műszaki értékelések;
b) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 189., 2014.6.27.,
164. o.) alapján az Egyesült Királyság hatóságai által kijelölt üzemeltetői ellenőrző szervezet vagy
elismert független szervezet által kiadott tanúsítványok vagy engedélyek.

17

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
5

Amennyiben az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás kötelezővé vagy
lehetővé teszi harmadik fél bevonását, az átmeneti időszak lejárta után forgalomba
hozott termékek esetében olyan tanúsítvány bemutatására lesz szükség, amelyet
olyan szervezet állított ki, amely az adott termék forgalomba hozatalának
időpontjában uniós bejelentett szervezetnek minősül.
Ezért a gazdasági szereplőknek vagy új tanúsítványt kell kérniük egy EU-beli
bejelentett szervezettől, vagy biztosítaniuk kell az iratok és a megfelelő tanúsítvány
továbbítását az egyesült királysági bejelentett szervezettől egy olyan EU-beli
bejelentett szervezetnek, amely ezt követően átvállalja az adott tanúsítványért való
felelősséget. Ez a felelősség attól a megfelelőségértékelési eljárástól függ, amelyet a
mellékletben meghatározott, a termékekre vonatkozó alkalmazandó uniós
jogszabályok az adott termék vonatkozásában megkövetelnek. A tanúsítványokat az
átmeneti időszak lejárta előtt a gyártó, az egyesült királysági bejelentett szervezet és
az EU-beli bejelentett szervezet közötti szerződéses megállapodás alapján
továbbítani kell az egyesült királysági bejelentett szervezettől az EU-beli bejelentett
szervezethez.
A tanúsítvány továbbítását követően mind a (gyártó által kiállított) EUmegfelelőségi nyilatkozatot, mind pedig a bejelentett szervezet által kiállított
tanúsítványt aktualizálni kell az alábbiaknak megfelelően: e dokumentumokban meg
kell említeni, hogy a tanúsítvány most egy EU-beli bejelentett szervezet felelősségi
körébe tartozik, és fel kell tüntetni mind a korábbi egyesült királysági, mind pedig
az új EU-beli bejelentett szervezet adatait/azonosítószámát.
Ha a fent említett termékdokumentáció rendben van, nincs szükség a bejelentett
szervezet számának módosítására olyan termékek esetében, amelyeket már a
tanúsítvány továbbítását megelőzően forgalomba hoztak az EU vagy az Egyesült
Királyság piacán, illetve legyártottak, de még nem hoztak forgalomba az EU vagy
az Egyesült Királyság piacán. A tanúsítvány továbbítását követően legyártott
termékeken azonban fel kell tüntetni az új EU-beli bejelentett szervezet számát; az
egyesült királysági bejelentett szervezet száma a továbbiakban már nem
használható18.
3.

AKKREDITÁLÁS
Az akkreditálás egy nemzeti akkreditáló testület tanúsítása arról, hogy egy
megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési
tevékenység ellátásához előírt követelményeknek. Amennyiben a termékekre
vonatkozó uniós jogszabályok másként nem rendelkeznek, az akkreditálás az
előnyben részesített eszköz a bejelentett szervezetek műszaki felkészültségének

18

Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök
esetében az uniós piacon forgalomba hozott vízi sporteszközökön minden esetben fel kell tüntetni a
gyártó egyedi kódját is, amelyet a tagállami hatóságok vagy az engedéllyel rendelkező nemzeti szervek
adnak ki. További információkat a vonatkozó „Közlemény az érdekelt felek részére – az Egyesült
Királyság EU-ból való kilépése és a kedvtelési célú vízi járművekre és motoros vízi sporteszközökre
vonatkozó uniós
szabályok” című dokumentumban talál, amely itt
érhető el:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#grow.
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bizonyítására. Az európai akkreditálási rendszer megszervezésének
működtetésének jogi keretét a 765/2008/EK rendelet19 rögzíti.

és

Az Egyesült Királyság akkreditációs szolgálata az átmeneti időszak lejárta után nem
minősül nemzeti akkreditáló testületnek a 765/2008/EK rendelet értelmében és
alkalmazásában. Ebből következően az általa kiállított akkreditálási okiratok a
továbbiakban nem minősülnek a 765/2008/EK rendelet értelmében vett
„akkreditálásnak”, és azok az átmeneti időszak lejárta után már nem lesznek
érvényesek vagy elismertek az EU-ban az említett rendelet alapján20.
KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

1.

AZ ÁTMENETI IDŐSZAK

LEJÁRTA ELŐTT AZ EU VAGY AZ
PIACÁN FORGALOMBA HOZOTT IPARI 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, vagy az
alkalmazandó uniós jogi rendelkezésekkel összhangban használatba vehető az EUban vagy az Egyesült Királyságban.
A forgalomba hozatal fogalma az egyes termékekre vonatkozik. Ennek megfelelően
ez a rendelkezés csak azokra az egyedi termékekre vonatkozik, amelyeket az
átmeneti időszak lejárta előtt hoztak forgalomba az EU-ban vagy az Egyesült
Királyságban, általános módon a termékek típusára vagy sorozatára azonban nem.
Az erre a rendelkezésre hivatkozó gazdasági szereplő köteles bármilyen releváns
dokumentum alapján bizonyítani, hogy az árut az átmeneti időszak lejárta előtt
hozták forgalomba az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban.21 Ilyen bizonyíték
adható az üzleti ügyletekben szokásosan használt releváns dokumentumok (pl. már
legyártott árukra vonatkozó adásvételi szerződés, számla, az áru forgalmazás
céljából történő szállítására vonatkozó okmány vagy hasonló kereskedelmi okmány)
alapján. E célból nincs szükség új dokumentumtípus létrehozására. A gyakorlatban
ilyen igazolásra az EU-ba vagy az Egyesült Királyságba történő behozatal
ellenőrzése vagy a piacfelügyeleti hatóságok által végzett ellenőrzések esetén van
szükség. Az igazoló dokumentumnak lehetővé kell tennie annak ellenőrzését, hogy
19

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

20

Lásd az akkreditálásra vonatkozó egyéb releváns felkészülési közleményeket is, mint például:
„Közlemény az érdekelt felek részére – az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a fluortartalmú
üvegházhatású gázokra vonatkozó uniós szabályok”, és „Közlemény az érdekelt felek részére – az
Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer”, amelyek itt
érhetők el: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#clima.

21

A kilépésről rendelkező megállapodás 42. cikke.
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az megfelel-e a vám elé állított vagy a piacfelügyeleti hatóságok által ellenőrzött
adott áruknak és azok mennyiségének, például az áruk különleges azonosító elemére
(elemeire) való hivatkozással.
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 ingyenesen.22 „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”.23 „Használatbavétel”: „valamely áru
végfelhasználó általi első rendeltetésszerű használata az Unióban vagy az Egyesült
Királyságban, vagy, tengerészeti felszerelések esetében a fedélzeten való elhelyezés
időpontjában.”24
Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült Királyság piacán e
meghatározás szerint forgalomba hozott egyedi termékek az átmeneti időszak lejárta
után továbbra is forgalmazhatók (azaz forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás
céljából rendelkezésre bocsáthatók), (adott esetben) használatba vehetők25 és
használhatók az EU-ban, és fordítva.
Forgalomba hozatalnak minősülő helyzetek például a következők:
 Adásvételi szerződés a gyártó és az importőr, a forgalmazó (csoporton belül is,
feltéve, hogy azonosítható valódi ügylet) vagy a végső felhasználó
viszonylatában, amennyiben az adott áru gyártása befejeződött;
 Online értékesítés: csak abban az esetben, ha az ügyfél visszaigazolást kap a
megrendeléséről, amely azonosítja a már legyártott és az ügylet tárgyát képező
konkrét árut, és az áru készen áll az ügyfél részére történő szállításra.
A következő helyzetek viszont nem minősülnek forgalomba hozatalnak:
 Előzetesen megrendelt, még le nem gyártott áruk;
 Helyettesíthető áruk szállítására vonatkozó szerződés (pl. egyedileg nem
azonosítható y termék x egysége);
 A gyártó által előállított és a készletében tárolt, de forgalmazásra, fogyasztásra
vagy felhasználásra még nem rendelkezésre bocsátott áruk
22

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

23

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének c) pontja.

24

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének d) pontja.

25

A fentiekkel összhangban a tengerészeti felszerelések esetében ez a tengerészeti felszerelésekről szóló,
2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.) 2.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott uniós hajók fedélzetén történő elhelyezést jelenti.
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 Egy termék általános online kínálata (az ügylet tárgyát képező és szállításra
kész konkrét áru csak a vevő megrendelésének leadását és megerősítését
követően tekinthető forgalomba hozottnak).

1. PÉLDA: Az átmeneti időszak lejárta előtt fizikailag az értékesítési láncban lévő vagy az
EU vagy az Egyesült Királyság piacán már használatban lévő áruk:


Egy olyan kozmetikai termék, amelyet az EU területén egy nagykereskedő további
forgalmazás céljából készleten tart, vagy amely már egy áruház polcain van; egy,
valamely egyesült királysági bejelentett szervezet által tanúsított röntgenkészülék
(orvostechnikai eszköz), amely valamely nagykereskedő birtokában van az EU
területén, vagy amelyet már leszállítottak az EU területén található kórházba, és azt ott
használatba vették.

Ezeket a termékeket az átmeneti időszak lejárta előtt hozzák forgalomba az EU piacán, azok az
EU vagy az Egyesült Királyság piacán tovább forgalmazhatók, és a végfelhasználókhoz történő
eljutásig szabadon mozoghatnak e két piac között, (adott esetben) használatba vehetők, és
továbbra is használhatók az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban anélkül, hogy ismételt
tanúsításra és címkézésre, vagy a termékek módosítására lenne szükség. Mindez nem érinti azt a
kötelezettséget, hogy az EU területén letelepedett új felelős személyt vagy – az adott esettől
függően – meghatalmazott képviselőt kell kinevezni abban az esetben, ha a jelenlegi az Egyesült
Királyságban letelepedett, amint ezt a fenti A.1. szakasz részletezi.

2. PÉLDA: Az EU-ban, az Egyesült Királyságban vagy bármely más harmadik országban
gyártott és a gyártási szakasz lezárultát követően valamely EU-beli vevőnek az átmeneti
időszak lejárta előtt értékesített, de ebben az időpontban az EU-beli vevő számára fizikailag
még nem leszállított áruk:
 Az Egyesült Államokban gyártott és egy egyesült királysági bejelentett szervezet által
tanúsított körfűrészt (munkagépet) a gyártó 2020. december 15-én eladja egy holland
gyárnak, de az csak 2021. január 15-én fog megérkezni a holland vámhatósághoz.
A válasz ugyanaz, mint az 1. példában említett áruk esetében. Az Unió piacán történő forgalomba
hozatal időpontja a gyártási szakasz lezárultát követően a gyártó és az EU-beli vevő között
létrejött ügylet (az első alkalommal történő rendelkezésre bocsátás) időpontja. A forgalomba
hozatalnak nem előfeltétele a termék fizikai leszállítása.

3. PÉLDA: Harmadik országból az Egyesült Királyságba importált vagy az Egyesült
Királyságban gyártott, majd az átmeneti időszak lejárta előtt egy EU-beli vevőnek
értékesített, ám az EU-beli vevő számára fizikailag az említett időpontot követően
leszállított áruk.
 Egy egyesült királysági nagykereskedő 2020. december 15-én megvásárol egy, az
Egyesült Államokban gyártott és egy egyesült királysági bejelentett szervezet által
tanúsított röntgenkészüléket, majd 2021. január 15-én importálja azt az Egyesült
Királyságba. Az egyesült királysági nagykereskedő ezt követően 2021. január 30-án egy
holland kórháznak értékesíti a terméket, amely 2021. február 15-én érkezik meg a
holland vámhatósághoz.
 Egy Egyesült Királyságban gyártott és egy egyesült királysági bejelentett szervezet által
tanúsított röntgenkészüléket a gyártó közvetlenül vagy egy egyesült királysági
forgalmazón keresztül értékesít a holland kórháznak. A holland kórházzal kötött ügylet
időpontja mindkét esetben 2020. december 15., a holland vámhatósághoz érkezés
időpontja pedig 2021. január 15.
Az Egyesült Királyság piacán történő forgalomba hozatal időpontja mindkét esetben a gyártó és
9

az egyesült királysági vevő (nagykereskedő/importőr vagy forgalmazó) között létrejött ügylet (az
első alkalommal történő rendelkezésre bocsátás) időpontja. A forgalomba hozatalnak nem
előfeltétele a termék fizikai leszállítása. Úgy kell tekinteni, hogy a terméket az átmeneti időszak
lejárta előtt hozták forgalomba az Egyesült Királyság piacán, és ezért az az EU vagy az Egyesült
Királyság piacán tovább forgalmazható, és a végfelhasználókhoz történő eljutásig szabadon
mozoghat e két piac között, (adott esetben) használatba vehető, és továbbra is használható az EUban vagy az Egyesült Királyságban anélkül, hogy ismételt tanúsításra és címkézésre, vagy a
termékek módosítására lenne szükség. Mindez nem érinti azt a kötelezettséget, hogy az EU
területén letelepedett új felelős személyt vagy – az adott esettől függően – meghatalmazott
képviselőt kell kinevezni abban az esetben, ha a jelenlegi az Egyesült Királyságban letelepedett,
amint ezt a fenti A.1. szakasz részletezi.

2.

INFORMÁCIÓK

TOVÁBBÍTÁSA EGY EGYESÜLT KIRÁLYSÁGI BEJELENTETT
SZERVEZETTŐL EGY EU-BELI BEJELENTETT SZERVEZETHEZ, ÉS FORDÍTVA

A kilépésről rendelkező megállapodás 46. cikke olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyek szükség esetén megkönnyítik a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos
információk továbbítását az Egyesült Királyságban vagy az EU-ban letelepedett
bejelentett szervezetek között, amennyiben egymás helyébe lépő bejelentett
szervezetekről van szó. A 46. cikk (1) bekezdése szerint „az Egyesült Királyság
biztosítja, hogy a valamely, az Egyesült Királyságban letelepedett, az uniós jog
szerinti bejelentett szervezetként működő megfelelőségértékelő szervezet az
átmeneti időszak vége előtt végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat a
tanúsítványtulajdonos kérelmére haladéktalanul a tanúsítványtulajdonos által
megjelölt, valamelyik tagállamban letelepedett bejelentett szervezet rendelkezésére
bocsássa.” A 46. cikk (2) bekezdése a fordított esetre szóló rendelkezést tartalmaz;
eszerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Unió-beli bejelentett
szervezetek a birtokukban lévő információkat a tanúsítványtulajdonos kérésére az
általa megjelölt, az Egyesült Királyságban letelepedett bejelentett szervezet
rendelkezésére bocsássák.
C. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN
SZABÁLYOK

ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN

ALKALMAZANDÓ

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó.26 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 tart.27
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 Észak-

26

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

27

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 18. cikke.
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Írország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az
Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam lenne.28
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az e
jegyzőkönyv mellékletében felsorolt jogszabályok többsége Észak-Írország tekintetében
alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. 29
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:


Az Észak-Írországban forgalomba hozott termékeknek meg kell felelniük az
alkalmazandó uniós jogszabályoknak;



Az Észak-Írországban gyártott és az EU-ba szállított termék a címkézés és a
gazdasági szereplők/felelős személyek azonosítása szempontjából nem minősül
importált terméknek (lásd a fenti A.1. szakaszt);



A Nagy-Britanniából Észak-Írországba szállított termék importált terméknek
minősül (lásd fent az A. szakasz bevezetőjét és az A.1. szakaszt);



Az importőrök, meghatalmazott képviselők és más „felelős személyek” lehetnek
Észak-Írországban letelepedettek (lásd a fenti A.1. szakaszt).



A nagy-britanniai bejelentett szervezetek által kiadott tanúsítványok ÉszakÍrországban nem érvényesek. Az észak-írországi bejelentett szervezetek azonban
bizonyos körülmények között továbbra is tanúsíthatnak termékeket (lásd alább).

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


részt vegyen az Unió döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban30;



kifogásokat,
védintézkedéseket
vagy
választottbírósági
eljárásokat
kezdeményezzen, amennyiben azok az uniós tagállamok által kiadott vagy
végrehajtott rendeletekre, szabványokra, értékelésekre, nyilvántartásba vételekre,
tanúsítványokra, jóváhagyásokra és engedélyekre31 vonatkoznak;

28

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

29

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint a
jegyzőkönyv 2. mellékletének 8–19., 21., 23., 27. és 28. szakasza.

30

Amennyiben információcserére vagy kölcsönös konzultációra van szükség, arra az Írországról/ÉszakÍrországról szóló jegyzőkönyv 15. cikkével létrehozott vegyes konzultációs munkacsoport keretében
kerül sor.

31

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



vezető hatóságként járjon el az értékelések, vizsgálatok és engedélyezések terén; 32



a származási ország elvére vagy a kölcsönös elismerés elvére hivatkozzon az
Észak-Írországban jogszerűen forgalomba hozott termékek esetében vagy az
Egyesült Királyságban letelepedett bejelentett szervezetek vonatkozásában.33

Konkrétabban ez az utolsó pont többek között a következőket jelenti:


Az Észak-Írországban letelepedett szervezetek jogosultak termékek tanúsítására,
azonban az Észak-Írországban letelepedett bejelentett szervezetek által kiállított
tanúsítványok csak Észak-Írországban érvényesek. Az EU-ban viszont ezek a
tanúsítványok nem érvényesek34.



Ha egy terméket egy észak-írországi bejelentett szervezet tanúsított, a CE-jelölés
vagy bármely más alkalmazandó megfelelőségi jelölés mellett az „UK(NI)”
jelölést is fel kell tüntetni35. Ez a megkülönböztető jelölés lehetővé teszi azon
termékek azonosítását, amelyek jogszerűen forgalomba hozhatók ÉszakÍrországban, de az EU-ban nem.



A nem harmonizált területeken az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott
áruknak egy másik tagállamban történő, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 34. és 36. cikke szerinti kölcsönös elismerésének elve36 az ÉszakÍrországban jogszerűen forgalmazott árukra nem lesz alkalmazandó. Ez azt
jelenti, hogy nem lehet hivatkozni a termék Észak-Írországban történt jogszerű
forgalomba hozatalára, ha a terméket az EU-ban hozták forgalomba. Ha viszont
valamely terméket Észak-Írországban hozták forgalomba, hivatkozni lehet a
termék valamely tagállamban történő jogszerű forgalmazására.

A
Bizottságnak
az
áruk
egységes
piacával
foglalkozó
honlapjai
(http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
és
http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) általános tájékoztatást nyújtanak a nem élelmiszer
jellegű és nem mezőgazdasági termékekre alkalmazandó uniós harmonizációs
jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.

32

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (6) bekezdése.

33

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

34

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

35

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

36

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki
szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő
alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21. o.). A 764/2008/EK rendeletet helyébe 2020. április 19-i
hatállyal a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a
764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai
parlamenti és tanácsi rendelet lép (HL L 91., 2019.3.29., 1. o.).

12

Európai Bizottság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (Directorate-General for Justice
and Consumers)
Környezetvédelmi Főigazgatóság
Energiaügyi Főigazgatóság
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MELLÉKLET: A

TERMÉKEKRE

VONATKOZÓ

UNIÓS

JOGSZABÁLYOK

INDIKATÍV

JEGYZÉKE

A jelen közlemény elsősorban az alábbiakra vonatkozik:
•

Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv (HL L 11., 2002.1.15.,
4. o.) hatálya alá tartozó termékek

•

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozása (a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2011/65/EU irányelv, HL L 174., 2011.7.1., 88. o.)

•

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv, HL L 197., 2012.7.24., 38.
o.)

•

Elemek és hulladékelemek (2006/66/EK irányelv, HL L 266., 2006.9.26., 1. o.)

•

Csomagolás és csomagolási hulladék (94/62/EK irányelv, HL L 365., 1994.12.31.,
10. o.)

•

Gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezések ((EU) 2016/426
rendelet, HL L 81., 2016.3.31., 99. o.)

•

Az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó
követelmények (2009/125/EK irányelv, HL L 285., 2009.10.31., 10. o., valamint az
e keretirányelv hatálya alá tartozó egyes termékcsoportokra vonatkozó összes
végrehajtási rendelet)

•

Egyszerű nyomástartó edények (2014/29/EU irányelv, HL L 96., 2014.3.29., 45. o.)

•

A játékok biztonsága (2009/48/EK irányelv, HL L 170., 2009.6.30., 1. o.)

•

Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
berendezések (2014/35/EU irányelv, HL L 96., 2014.3.29., 357. o.)

•

Gépek (2006/42/EK irányelv, HL L 157., 2006.6.9., 24. o.)

•

Elektromágneses összeférhetőség (2014/30/EU irányelv, HL L 96., 2014.3.29., 79.
o.)

•

Mérőműszerek és a metrológiai ellenőrzés módszerei (2009/34/EK irányelv, HL L
106., 2009.4.28., 7. o.)

•

Mérőműszerek (2014/32/EU irányelv, HL L 96., 2014.3.29., 149. o.)

•

Nem automatikus működésű mérlegek (2014/31/EU irányelv, HL L 96.,
2014.3.29., 107. o.)

•

Személyszállító kötélvontatású vasutak ((EU) 2016/424 rendelet, HL L 81.,
2016.3.31., 1. o.)

•

Rádióberendezések (2014/53/EU irányelv, HL L 153., 2014.5.22., 62. o.)
14

elektromos

•

Orvostechnikai eszközök és aktív beültethető orvostechnikai eszközök (93/42/EGK
irányelv, HL L 169., 1993.7.12., 1. o., és 90/385/EGK irányelv, HL L 189.,
1990.7.20., 17. o., amelyek helyébe 2020. május 26-tól az (EU) 2017/745 rendelet
lép, HL L117., 2017.5.5., 1. o.; kivéve a 93/42/EGK és a 90/385/EGK
irányelveknek az (EU) 2017/45 rendelet 122. cikkében felsorolt rendelkezéseit,
amelyek esetében a hatályon kívül helyezés későbbi időpontban történik)

•

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (98/79/EK irányelv, HL L 331.,
1998.12.7., amelynek helyébe 2022. május 26-tól az (EU) 2017/746 rendelet lép,
HL L 117., 2017.5.5., 176. o.; kivéve a 98/79/EK irányelveknek az (EU) 2017/46
rendelet 112. cikkében felsorolt rendelkezéseit, amelyek esetében a hatályon kívül
helyezés későbbi időpontban történik)

•

Kozmetikai termékek (1223/2009/EK rendelet, HL L 342., 2009.12.22., 59. o.)

•

Nyomástartó berendezések (2014/68/EU irányelv, HL L 189., 2014.6.27., 164. o.)

•

Szállítható nyomástartó
2010.6.30., 1. o.)

•

Aeroszoladagolók (75/324/EGK irányelv, HL L 147., 1975.6.9., 40. o.)

•

Felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések (2014/33/EU irányelv,
HL L 96., 2014.3.29., 251. o.)

•

Kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök (2013/53/EU
irányelv, HL L 354., 2013.12.28., 90. o.)

•

Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi
rendszerek (2014/34/EU irányelv, HL L 96., 2014.3.29., 309. o.)

•

Polgári felhasználású
2014.3.29., 1. o.)

•

Építési termékek (305/2011/EU rendelet, HL L 88., 2011.4.4., 5. o.)

•

Pirotechnikai termékek (2013/29/EU irányelv, HL L 178., 2013.6.28., 27. o.)

•

A gumiabroncsok címkézéséről szóló rendelet (1222/2009/EK rendelet, HL L 342.,
2009.12.22., 46. o.)

•

Egyéni védőeszközök ((EU) 2016/425 rendelet, HL L 81., 2016.3.31., 51. o.)

•

Tengerészeti felszerelések (2014/90/EU irányelv, HL L 257., 2014.8.28., 146. o.)

•

A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátása (2000/14/EK irányelv,
HL L 162., 2000.7.3., 1. o.)

•

Energiacímkézés ((EU) 2017/1369 rendelet, HL L 198., 2017.7.28., 1. o., és az e
keretirányelv hatálya alá tartozó egyes termékcsoportok vonatkozásában elfogadott
összes felhatalmazáson alapuló rendelet, valamint az (EU) 2017/1369 rendelet
elődje, a 2010/30/EU irányelv, HL L 153., 2010.6.18., 1. o., alapján elfogadott
felhatalmazáson alapuló rendeletek)

berendezések (2010/35/EU

robbanóanyagok
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(2014/28/EU

irányelv,

irányelv,

HL

L 165.,

HL

L 96.,

•

A textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek címkézéséről és jelöléséről szóló
rendelet (1007/2011/EU rendelet, HL L 272., 2011.10.18., 1. o.)

•

A lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézéséről szóló irányelv (94/11/EK
irányelv, HL L 100., 1994.4.19., 37. o.)

•

Mérésügy (2011/17/EU irányelv, HL L 71., 2011.3.18., 1. o., amely több irányelvet
hatályon kívül helyez, 2025-ig történő átállással)

•

Mérőedényként használt palackok (75/107/EGK irányelv, HL L 42., 1975.2.15.,
14. o.)

•

Előre csomagolt áruk kiszerelése (76/211/EGK irányelv, HL L 46., 1976.2.21., 1.
o.)

•

Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő melegvízkazánok (92/42/EGK
irányelv, HL L 167., 1992.6.22., 17. o. Ezt az irányelvet – annak 7. cikkének (2)
bekezdése, 8. cikke és III–V. melléklete kivételével – a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált
fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
239., 2013.9.6., 136. o.) hatályon kívül helyezte)

•

A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága (2008/57/EK
irányelv, HL L 191., 2008.7.18., 1. o., amelynek helyébe 2020. június 16-tól az
(EU) 2016/797 rendelet lép, HL L 138., 2016.5.26., 44. o.)

•

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága (a 2004/52/EK irányelv
végrehajtásáról szóló 2009/750/EK határozat, HL L 268., 2009.10.13., 11. o. A
2004/52/EK irányelv helyébe 2021. október 20-tól az (EU) 2019/520 irányelv lép.
A 2009/750/EK határozat helyébe 2021. október 19-től az (EU) 2020/204
bizottsági végrehajtási rendelet lép. Lásd még a 2021. október 19-től alkalmazandó
(EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, amely többek között
meghatározza a minimális alkalmassági feltételeket és a bejelentett szervezeteket.)

•

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékek (165/2014/EU rendelet, HL
L 60., 2014.2.28., 1. o.)
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