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

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától (a továbbiakban: a kilépés időpontja) kezdődően
nem alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg, vagy ha az Európai Tanács az
Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (3) bekezdésének megfelelően
meghosszabbítja az időszakot. Az Egyesült Királyság ezt követően „harmadik ország”2
lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel a mosó- és tisztítószerek területén működő
gazdasági szereplőket emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket
figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően a mosó- és tisztítószerek
területére vonatkozó uniós szabályok, különösen a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004.
március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3, már nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ennek különösen az alábbi következményei
lesznek az EU piacán a kilépés időpontjától kezdődően forgalomba hozott mosó- és
tisztítószerekre vonatkozóan4:
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az uniós piacon az átmeneti időszak vége előtt forgalomba hozott
áruk tekintetében megoldásokról állapodjon meg az Egyesült Királysággal. Lásd mindenekelőtt a
kilépésről rendelkező megállapodás tárgyalói szinten elfogadott tervezetének legújabb szövegét, amely
itt található: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1.

AZ IMPORTŐRÖK FELELŐSSÉGE
A 648/2004/EK rendelet 2. cikkének 10. pontja szerint a gyártó a mosó- és
tisztítószer vagy felületaktív anyag uniós piacon való forgalomba hozataláért felelős
személy. A fogalom nemcsak a gyártót, hanem az importőrt is magában foglalja.
A 648/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint a mosó- és tisztítószerek
vagy a mosó- és tisztítószerekben felhasználandó felületaktív anyagok gyártóinak az
Unióban letelepedettnek kell lenniük, és ők felelnek azért, hogy a mosó- és
tisztítószerek vagy a mosó- és tisztítószerekben felhasználandó felületaktív anyagok
megfeleljenek a rendelet rendelkezéseinek.
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban letelepedett gyártók
már nem minősülnek az Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek. Ennek
következtében azok az EU-27 tagállamai területén letelepedett és az Egyesült
Királyságból származó mosó- és tisztítószereket vagy mosó- és tisztítószerekben
felhasználandó felületaktív anyagokat a 27 tagú EU piacán forgalmazó gazdasági
szereplők, akik addig az időpontig forgalmazónak minősültek, az ilyen termékek
tekintetében uniós importőrökké válnak. E gazdasági szereplőknek a gyártókra
vonatkozó kötelezettségeknek kell megfelelniük.

2.

CÍMKÉZÉS
A 648/2004/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint a mosó- és
tisztítószerek címkéjén fel kell tüntetni a termék forgalomba hozataláért felelős fél
nevét vagy védjegyét.
Amennyiben a kilépés időpontja előtt a gyártó az Egyesült Királyságban letelepedett
volt, a gyártónak a csomagoláson, a címkén és a kísérő okmányokon feltüntetett
megjelölését megfelelően módosítani kell.

3.

JÓVÁHAGYOTT LABORATÓRIUMOK
A 648/2004/EK rendelet 3. és 4. cikke, valamint II., III., IV. és VIII. melléklete
alapján a következő vizsgálatokat kell elvégezni:




A mosó- és tisztítószerekben felhasználandó felületaktív anyagok elsődleges
biológiai lebonthatóságára vonatkozó vizsgálat;
A mosó- és tisztítószerekben lévő felületaktív anyagok teljes biológiai
lebonthatóságára vonatkozó vizsgálat;
A mosó- és tisztítószerekben levő felületaktív anyagokra vonatkozó
kiegészítő kockázatértékelés.

A 648/2004/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint ezeket a vizsgálatokat
valamely tagállam által jóváhagyott laboratóriumoknak kell elvégezniük5. Az e
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A
jóváhagyott
laboratóriumok
jegyzéke
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_hu
2

itt

olvasható:

követelménynek való megfelelés ellenőrzése a forgalomba hozott termékek
vonatkozásában történik6.
A kilépés időpontjától kezdődően forgalomba hozott mosó- és tisztítószerek
esetében az ezek biztonságosságát támogató vizsgálatokat a 648/2004/EK rendelet
értelmében az EU-27 valamely tagállama által jóváhagyott laboratóriumnak kell
elvégeznie.
A
Bizottság
vegyi
anyagokkal
foglalkozó
weboldala
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en) általános tájékoztatást
tartalmaz a mosó- és tisztítószerekről. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
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A 648/2004/EK rendelet 10. cikke.
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