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BEVEZETÉS
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 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 utáni jogi helyzetre (lásd alább az A. részt). Ez a közlemény
emellett kiterjed az átmeneti időszak lejárta előtt forgalomba hozott élelmiszerekre,
továbbá kifejti 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).
Tanács az érdekelt felek részére:
Az e közleményben vázolt következmények kezeléséhez különösen a következőket
tanácsoljuk az élelmiszer-vállalkozóknak:
− amennyiben azt az uniós jog előírja, biztosítsák az EU-n belüli letelepedést, és ezt
tüntessék fel a megfelelő címkén, valamint
− a behozatali követelmények figyelembevétele érdekében alakítsák át az értékesítési
láncot.

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.

3

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
Ez a közlemény nem részletezi
–
a kereskedelmet gátló fiskális akadályokat, különösen a vámtarifákat, a kvótákat
és a származási szabályokat,
–

a növényegészségügyre vonatkozó uniós jogi aktusokat,

–
az uniós minőségrendszereket, például az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket,
az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket és a hagyományos különleges termékeket,
–

az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályokat.

E kérdésekkel külön közlemények foglalkoznak.
A. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
Az átmeneti időszak lejárta után az uniós élelmiszerjog többé nem alkalmazandó az
Egyesült Királyságra6. Ez különösen az alábbiakban ismertetett következményekkel jár.
1.

ÉLELMISZER-JELÖLÉS

ÉS AZ ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZONOSÍTÓ JELEK

Az uniós élelmiszerjog összehangolja az EU-ban forgalomba hozott élelmiszerek
jelölését. Az alkalmazandó szabályokat különösen az 1. mellékletben foglalt uniós
jogi aktusok tartalmazzák.
Az uniós élelmiszer-jelölési szabályok az EU-ban forgalomba hozott valamennyi
élelmiszerre vonatkoznak, függetlenül azok előállításának helyétől.
Az átmeneti időszak lejárta után az élelmiszereknek továbbra is meg kell felelniük
ezeknek a szabályoknak.
Ennek következtében előfordulhat, hogy az uniós élelmiszerjog egyes esetekben az
élelmiszerek jelölésének módosítását követeli meg az Egyesült Királyságból
származó élelmiszerek esetében az átmeneti időszak lejárta előtt érvényben lévő
jelölési gyakorlathoz képest. E követelmények például az alábbiakat foglalják
magukban:


az élelmiszer származását feltüntető kötelező jelölés, adott esetben7,

6

Az uniós élelmiszerjog Észak-Írországra való alkalmazhatóságával kapcsolatban lásd e közlemény C.
részét.

7

Lásd például a 834/2007/EK tanácsi rendelet 24. cikke szerinti „EU-mezőgazdaság” és „nem EUmezőgazdaság” jelölést, illetve a mézre vonatkozó „EU-országokból származó mézkeverék” és „EU-n
kívüli országokból származó mézkeverék” jelölést (a 2001/110/EK tanácsi irányelv 2. cikke (4)
bekezdésének a) pontja).

4

2.



az Egyesült Királyságból származó élelmiszer uniós importőrének nevét vagy
cégnevét és címét feltüntető kötelező jelölés8,



a 853/2004/EK rendelet 5. cikke szerinti kötelező egészségügyi vagy azonosító
jelölés9. Az átmeneti időszak lejárta után az állategészségügyi jelölés és az
azonosító jelölés10 nem tartalmazhatja az „EK” rövidítést, hanem annak az
országnak a nevét kell tartalmaznia (teljes egészében vagy a kétbetűs ISOkóddal), ahol a létesítmény található, valamint e létesítmény jóváhagyási
számát11,



egyéb kötelező információk, például a gazdálkodási módszerekre és a
forgalmazási előírásokra vonatkozóan: ide tartoznak a behozott tojásokat
tartalmazó csomagok12, a keltetőtojások13, a naposcsibéket tartalmazó
csomagok14 és a bor15.

ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK,

AZ ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELE, SZENNYEZŐ
ANYAGOK
ÉS
MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEK;
AZ
ÉLELMISZEREKKEL
ÉRINTKEZÉSBE KERÜLŐ ANYAGOK

Az uniós élelmiszerjog szerint bizonyos élelmiszerek (például az élelmiszerekben –
beleértve az étrend-kiegészítőket16 is – használt élelmiszer-adalékanyagok17,

8

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.) 8. cikkének (1) bekezdése és 9.
cikke (1) bekezdésének h) pontja.

9

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

10

A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza.

11

Lehetőség van arra, hogy az állati eredetű termékek egyszerre viseljenek az uniós jognak és egy
harmadik ország követelményeinek megfelelő jelölést (állategészségügyi jelölést vagy azonosító
jelölést). Ezzel szemben az uniós jog nem teszi lehetővé azt, hogy egy termék két olyan jelölést
viseljen, amelyek közül az egyik EU-beliként, a másik pedig harmadik országbeliként tünteti fel a
létesítményt.

12

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági
rendelet (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.) 30. cikke.

13

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június
27-i 617/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 168., 2008.6.28., 5. o.) 3. cikkének (8) bekezdése.

14

A 617/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése.

15

Az 1308/2013/EU rendelet 119. cikkének f) pontja.

16

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

17

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszeradalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

5

élelmiszer-aromák18, füstaromák19, vitaminok és ásványi anyagok20 és bármely új
élelmiszer21, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat hordozó
élelmiszerek22, egyes élelmiszerrel érintkező anyagok23 és a génmódosított
élelmiszerek24) csak akkor hozhatók forgalomba, ha azt a Bizottság engedélyezte.
Bizonyos élelmiszerekre egyedi összetételi követelmények25 vonatkoznak. Az uniós
élelmiszerjog emellett határértékeket állapít meg a szennyező anyagokra26 27,
valamint a növényvédő szerekben használt hatóanyagok maximális maradékanyagszintjére28 vonatkozóan.

18

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben
és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerösszetevőkről (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.).

19

Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az élelmiszerekben,
illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról (HL L 309., 2003.11.26., 1.
o.).

20

Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi
anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30.,
26. o.).

21

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. november 25.) az új
élelmiszerekről és az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 327.,
2015.12.11., 1. o.).

22

Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról (HL L 404., 2006.12.30.,
9. o.).

23

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1. o.); a Bizottság

(EU) 2018/213 rendelete (2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról (HL L
41., 2018.2.14., 6. o.).
24

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

25

Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és
kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás
céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

26

A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok
ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.).

27

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek
kinyeréséről és forgalmazásáról (HL L 164., 2009.6.26., 45. o.).

28

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati
eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett
növényvédőszer-maradékok határértékéről (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.); az Európai Parlament és a
Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló
farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi
eljárásokról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

6

Uniós szabályok29 hatálya alá tartoznak az EU-ban forgalomba hozott,
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok.
Az élelmiszerek összetevőire és az élelmiszerek összetételére vonatkozó uniós
jogszabályok, valamint az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok és
maradványok határértékeit meghatározó uniós jogszabályok az élelmiszer
előállításának helyétől függetlenül minden, az EU-ban forgalomba hozott
élelmiszerre vonatkoznak. Ugyanez vonatkozik az élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülő anyagokra is.
3.

AZ

ÉLELMISZER-VÁLLALKOZÓKKAL ÉS AZ ENGEDÉLYEK JOGOSULTJAIVAL,
ILLETVE AZOK KÉPVISELŐIVEL SZEMBENI, UNIÓS LETELEPEDÉSRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEK; UNIÓS ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA UNIÓS
TAGÁLLAMON KERESZTÜL

Az uniós élelmiszerjog egyes esetekben kötelezettségeket állapít meg bizonyos
személyek letelepedési helyére vonatkozóan. Például az alábbi esetekben:


a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló
1829/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése szerint az uniós engedély
kérelmezőjének vagy képviselőjének uniós telephellyel (székhellyel) kell
rendelkeznie,



az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és
tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja
értelmében azon anyagok és tárgyak esetében, amelyek még nem kerültek
érintkezésbe élelmiszerekkel, a jelölésen szerepeltetni kell az EU-ban
letelepedett, a forgalomba hozatalért felelős gyártó, feldolgozó vagy értékesítő
címét vagy bejegyzett székhelyét30.

Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyságban lévő telephely már nem
felel meg ezeknek a követelményeknek.
Az uniós élelmiszerjog szerint egyes esetekben az uniós engedélyek feltételeként
egy uniós tagállam illetékes hatóságán keresztül engedélyezési dokumentációt kell
benyújtani. Például az alábbi esetekben:


az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet
9. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az anyagok engedélyezése iránti
kérelmeket egy uniós tagállam illetékes hatóságán keresztül kell benyújtani,



a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló
1829/2003/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági

29

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

30

Ugyanilyen vagy hasonló követelményt tartalmaznak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokat szabályozó ágazati jogi aktusok is. Lásd az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
kerámiaanyaggal kapcsolatban az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
kerámiatárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. október 15-i
84/500/EGK tanácsi irányelv (HL L 277., 1984.10.20., 12. o.) 2a. cikkének (1) bekezdését.
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Hatósághoz (EFSA) az engedélykérelmet egy tagállam illetékes hatóságán
keresztül kell benyújtani,


az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 15. cikke előírja, hogy az engedély iránti kérelmet a tagállam
illetékes nemzeti hatóságának kell elküldeni.

Az átmeneti időszak lejárta után az Egyesült Királyság illetékes hatóságán keresztül
már nem lehet kérelmet benyújtani.
4.

ÉLELMISZER-TERMELÉSI
SZABÁLYOK/ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI
SZABÁLYOK,
ÉLELMISZER-BESUGÁRZÁS, FORGALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK, FOGÁSI TANÚSÍTVÁNYOK
(HALÁSZATI TERMÉKEK)
Az uniós élelmiszerjog szabályokat ír elő az élelmiszerek uniós és harmadik
országokban történő előállítására vonatkozóan, amennyiben ezek az élelmiszerek az
uniós piacon kerülnek forgalomba. Az uniós élelmiszerjog meghatározott
ellenőrzéseket is előír az élelmiszerek EU-ba történő beléptetésekor.
4.1.

Állati eredetű élelmiszerek31
Az Egyesült Királyságból származó, állati eredetű élelmiszerek
beléptetése az EU-ba

4.1.1.

Az átmeneti időszak lejárta után tilos az Egyesült Királyságból
származó, állati eredetű élelmiszerek beléptetése az EU-ba, kivéve,
ha teljesülnek bizonyos követelmények, beleértve a következőket:


A Bizottság az Egyesült Királyságot közegészségügyi 32 és
állategészségügyi33 tekintetben „jegyzékbe vette”. A harmadik
ország „jegyzékbe vételére” a 853/2004/EK rendelet34 6. cikke (1)

31

Az „összetett élelmiszer-készítmények” (azaz az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű feldolgozott
termékeket és növényi eredetű termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek) tekintetében a
91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelv értelmében az állat-egészségügyi határállomásokon
ellenőrizendő termékek és termékek jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági
határozat (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.) és az egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba
történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó
követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet
módosításáról szóló, 2012. január 11-i 28/2012/EU rendelet (HL L 12., 2012.1.14., 1. o.)
meghatározott szabályokat ír elő.

32

Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt
állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.) 3. cikke.

33

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i
2002/99/EK tanácsi irányelv (HL L 18., 2003.1.23., 11. o.) 8. cikke.

34

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).
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bekezdésének a) pontja, az (EU) 2017/625 rendelet35 127. cikke,
az (EU) 2019/625 rendelet36 4. cikke és a 2002/99/EK tanácsi
irányelv 8. cikke alkalmazandó.


Az Egyesült Királyságban található, élelmiszer feladására, illetve
előállítására
vagy
elkészítésére
szolgáló
létesítményt
közegészségügyi tekintetben „jegyzékbe vették”. A létesítmények
„jegyzékbe vétele” tekintetében a 853/2004/EK rendelet 6. cikke
(1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja, valamint az (EU)
2019/625 rendelet 5. cikke alkalmazandó.



A Bizottság a 96/23/EK irányelvben37 meghatározott állatokra és
állati termékekre vonatkozóan „jegyzékbe vette” az Egyesült
Királyságot, mint olyan harmadik országot, amely az említett
irányelv szerint jóváhagyott maradékanyag-ellenőrzési tervvel
rendelkezik. A harmadik országok „jegyzékbe vételére” a
96/23/EK irányelv VI. fejezete alkalmazandó.



Az importált élelmiszer megfelel a 852/2004/EK rendelet38 4–6.
cikkében, valamint a 853/2004/EK rendelet39 3., 4., 5., 7. és 8.
cikkében
meghatározott
valamennyi
élelmiszer-higiéniai
követelménynek. Az Egyesült Királyságnak nem lesz többé
lehetősége arra, hogy a 852/2004/EK rendelet 13. cikkének (3)
bekezdése és a 853/2004/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése
szerint nemzeti intézkedésekkel érje el az uniós élelmiszerhigiéniai előírásokat („rugalmassági rendelkezések”).
Az állati eredetű termékeket importáló élelmiszer-vállalkozóknak
biztosítaniuk kell, hogy az átmeneti időszak lejárta után a behozatalra
csak a fent említett feltételek teljesülése mellett kerüljön sor40.
Ezeket a követelményeket az átmeneti időszak lejárta után az EU-ba
való beléptetéskor az Unió területére vezető első beléptetési helyen

35

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és
takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok,
és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági
ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

36

A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk
szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő
kiegészítéséről (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.).

37

A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő
anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről (HL L 125., 1996.5.23.,
10. o.).

38

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról
(HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

39

Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű
élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

40

A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (1)–(4) bekezdése.
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végzett
kötelező
ellenőrzik:

határforgalom-ellenőrzések

alkalmazásával



ezek az élelmiszerek csak a jóváhagyott kategóriákra kijelölt
„határállomásokon”41 léphetnek be az EU területére,



minden szállítmány okmány- és azonossági ellenőrzésen, valamint
megfelelő gyakorisággal fizikai ellenőrzéseken vesz részt42,



minden szállítmányt az uniós élelmiszerekre vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő bizonyítványnak kell kísérnie43 44,



a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő
szállítmányokért felelős vállalkozónak előzetesen, a szállítmány
várható érkezését legalább egy munkanappal megelőzően értesítést
kell küldenie a szállítmány érkezéséről, kivéve ha logisztikai okok
rövidebb értesítési időt tesznek szükségessé (ebben az esetben a
várható érkezést legalább négy órával megelőző előzetes értesítési
időszak alkalmazandó)45.
Ezekre az ellenőrzésekre az (EU) 2017/625 rendelet 79. cikkében
meghatározott díjak vonatkoznak.
Az állati eredetű termékeknek az EU valamelyik tagállamából
harmadik országon keresztül egy másik tagállamába történő
szállítása

4.1.2.

Az állati eredetű termékeknek az EU valamelyik tagállamából
harmadik országon keresztül egy másik tagállamába történő
szállítására a következő szabályok vonatkoznak:


ezek a termékek csak kijelölt határállomáson46 léphetnek be ismét
az EU területére,



minden egyes szállítmánnyal összefüggésben okmányellenőrzéssel
meg kell győződni arról, hogy a termékek ténylegesen az EU-ból

41

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdése és 60. cikkének (1) bekezdése.

42

Az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (1) bekezdése és 54. cikke, valamint az (EU) 2019/2129
bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke (HL L 321., 2019.12.12., 122. o.).

43

Az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke.

44

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i
2002/99/EK tanácsi irányelv (HL L 18., 2003.1.23., 11. o.) 9. cikke.

45

Az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó
előzetes értesítésről szóló, 2019. április 16-i (EU) 2019/1013 bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikke
(HL L 165., 2019.6.21., 8. o.).

46

Az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 321., 2019.12.12., 73. o.) 37.
cikkének (2) bekezdése.
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származnak-e, a TRACES rendszerben szereplő megfelelő
értesítéseket is ideértve47,


a felelős vállalkozónak előzetesen, a szállítmány várható érkezését
legalább egy munkanappal megelőzően értesítést kell küldenie a
szállítmány érkezéséről, kivéve ha logisztikai okok rövidebb
értesítési időt tesznek szükségessé (ebben az esetben a várható
érkezést legalább négy órával megelőző előzetes értesítési időszak
alkalmazandó)48.
Ezekre az ellenőrzésekre az (EU) 2017/625 rendelet 79. cikkében
meghatározott díjak vonatkoznak.
Ezek a rendelkezések az Egyesült Királyság által a területén való
átszállítással kapcsolatban támasztott feltételektől függetlenül
alkalmazandók.
Az állati eredetű termékeknek egy harmadik országból a 27 tagú EUn keresztül egy másik harmadik országba történő szállítása

4.1.3.

Az állati eredetű termékeknek egy harmadik országból a 27 tagú EUn keresztül egy másik harmadik országba történő szállítására a
következő szabályok vonatkoznak:


ezek a termékek csak kijelölt határállomáson49 léphetnek be ismét
az EU-27 területére,



ezeknek a termékeknek a szállítása csak kedvező eredményű
okmány- és azonossági ellenőrzés alapján engedélyezhető50,



a termékek szállítmányát közös egészségügyi beléptetési
okmánynak kell kísérnie, és a szállítmánynak a határállomás
illetékes hatósága által leplombált járművekben vagy
szállítókonténerekben kell elhagynia a határállomást51,



a szállítmányt vámfelügyelet alatt, az áruk kirakodása vagy
felosztása nélkül, egy legfeljebb 15 napos időszakon belül az
Unióba történő beléptetés helye szerinti határállomásról
közvetlenül egy határállomásra kell szállítani, hogy elhagyja az
Uniót52.

47

Az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (1) bekezdése és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 37. cikkének (3) bekezdése.

48

Az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó
előzetes értesítésről szóló, 2019. április 16-i (EU) 2019/1013 bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikke
(HL L 165., 2019.6.21., 8. o.).

49

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

50

Az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (1) bekezdése és az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 19. cikkének b) és c) pontja (HL L 321., 2019.12.12., 73. o.).

51

Az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. cikkének d) pontja.

52

Az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. cikke e) pontjának i. alpontja.
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Ezekre az ellenőrzésekre az (EU) 2017/625 rendelet 79. cikkében
meghatározott díjak vonatkoznak.
4.2. Nem állati eredetű élelmiszerek
Az állati eredetű élelmiszerekkel szemben a nem állati eredetű élelmiszerek
behozatala nem tartozik a harmadik országokra és létesítményekre vonatkozó
jegyzékbe vételi követelmények hatálya alá53.
A nem állati eredetű importált élelmiszerek tekintetében az EU tagállamainak
rendszeres hatósági ellenőrzéseket kell végezniük. Ezeket az ellenőrzéseket a
lehetséges kockázatok alapján és megfelelő gyakorisággal szervezik. Az
ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az élelmiszerjog valamennyi szempontjára.
Ismert vagy újonnan felmerülő kockázat esetén a kijelölt uniós határállomásokon
alkalmazandó hatósági ellenőrzések ideiglenes fokozását biztosító uniós
szabályok alkalmazhatók54.
4.3. Besugárzott élelmiszerek
Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszereket az uniós jog szabályozza55. Az
átmeneti időszak lejárta után tilos a besugárzott élelmiszerek behozatala az
Egyesült Királyságból az EU-ba, kivéve, ha a Bizottság az Egyesült Királyságban
található besugárzási létesítményt „jegyzékbe veszi”. A harmadik országok
„jegyzékbe vételére” az 1999/2/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése
alkalmazandó.
4.4. A radioaktívcézium-sugárzásra vonatkozó határértéknek való megfelelés
Az uniós jog a harmadik országokból származó egyes mezőgazdasági termékek
esetében előírja a radioaktív cézium megengedett maximális szintjét, amelyet az
EU-ba történő behozatalkor ellenőriznek56.
Az átmeneti időszak lejárta után az egyes termékekre vonatkozó, hatósági
bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények alkalmazandók az Egyesült
Királyságból az EU-ba behozott termékekre.
53

A csírák kivételével, amelyekre nézve egyedi rendszer alkalmazandó (lásd a 852/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről szóló, 2013.
március 11-i 210/2013/EU rendeletet, [HL L 68., 2013.3.12., 24. o.]).

54

A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik
országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági
ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a
884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről (HL L 277., 2019.10.29., 89. o.).

55

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással
kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL
L 66., 1999.3.13., 16. o.).

56

A Bizottság (EU) 2020/1158 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 5.) a csernobili atomerőműben
történt balesetet követően a harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok
behozatalára irányadó feltételekről (HL L 257., 2020.8.6., 1. o.).
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4.5. Egyes importált élelmiszerekre vonatkozó forgalmazási előírások
Az uniós jog bizonyos, az EU-ba behozott mezőgazdasági árukra vonatkozóan az
egészségügyi és növényegészségügyi bizonyítványok mellett (forgalmazási
előírásokkal kapcsolatos) igazolásokat is előír. Ez az eset áll fenn az alábbiaknál:


10 gyümölcs és zöldség57: Az 543/2011/EU rendelet 13. cikke szerint az
EU-ba történő behozatal helyén két lehetőség van a vám-árunyilatkozat
elfogadására:
o az importáló uniós tagállam illetékes ellenőrző szerve elvégzi az
ellenőrzést és megfelelőségi igazolást állít ki (és tájékoztatja a
vámhatóságot arról, hogy az érintett tételek rendelkeznek
megfelelőségi igazolással), vagy
o az illetékes ellenőrző szerv tájékoztatja a vámhatóságot arról, hogy
az érintett tételekre nem bocsátott ki megfelelőségi igazolást, mert az
543/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésében előírt
kockázatelemzés alapján az említett tételeket nem szükséges
ellenőrizni.
Ez nem alkalmazandó, ha a Bizottság jóváhagyta a forgalmazási
előírásoknak való megfelelés tekintetében az Egyesült Királyság által az
Unióba történő behozatalt megelőzően az 543/2011/EU rendelet 15. és 16.
cikkében meghatározott feltételek szerint elvégzett ellenőrzéseket.



Baromfi: Az 543/2008/EK bizottsági rendelet58 14. cikke szerint az olyan
fakultatív megjelölések, mint például a „szabadtartás” használatához a
származási ország illetékes hatósága által kiállított tanúsítvány szükséges.



Tojás: Az 589/2008/EK rendelet59 30. cikke értelmében a harmadik
országokból behozott étkezési tojások esetében a baromfitartás módjánál a
„nem EU-előírás szerint” jelölést kell feltüntetni. Ez nem vonatkozik azokra
az esetekre, amikor a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el
azon feltételek figyelembevétele érdekében, amelyek mellett a behozott tojás
a tojásra vonatkozó uniós forgalmazási előírásoknak való megfelelés
tekintetében egyenértékűnek tekinthető.



Bor: Az 1308/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke
értelmében bizonyos borászati termékeket az azok származási helye szerinti

57

Vö. az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcsés feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011.
június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével (HL L 157.,
2011.6.15., 1. o.).

58

A Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási
előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról
(HL L 157., 2008.6.17., 46. o.).

59

A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás
forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
(HL L 163., 2008.6.24., 6. o.).

13

ország illetékes szerve által kiállított igazolásnak és a származási hely
szerinti harmadik ország által kijelölt szerv vagy hivatal részéről kiállított
analitikai bizonylatnak kell kísérnie. Az Unióba való behozatalhoz
szükséges dokumentumok számának csökkentése és a tagállami illetékes
hatóságok által végzett ellenőrzések megkönnyítése érdekében célszerű az
említett igazolást és analitikai bizonylatot egyetlen okmányban, a VI-1
okmányban egyesíteni. Az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló
rendelet60 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a harmadik
országoknak közölniük kell a VI-1 okmányok analitikai bizonylatot
tartalmazó szakaszának kitöltésére a származási ország által kijelölt szervek
vagy hivatalok, illetve – ha a származási országban nincs ilyen – egy, a
termék származási országán kívül található, az említett célra már
engedélyezett laboratórium nevét és címét.


Komló: Az 1295/2008/EK bizottsági rendelet 61 1. cikkének (2) bekezdése
szerint a komló behozatalához egyenértékűségi tanúsítvány szükséges.



Kender: A kender behozatala jelenleg behozatali engedélyhez kötött62. 63

Az átmeneti időszak lejárta után az igazolásokra vonatkozó követelmények
alkalmazandók az Egyesült Királyságból az EU-ba behozott termékekre.
4.6. Fogási tanúsítványok (halászati termékek)
Az 1005/2008/EK rendelet64 12. cikke szerint a rendelet I. mellékletének
hatálya alá tartozó halászati termékek uniós piacra történő behozatalához a
fogóhajó lobogója szerinti harmadik ország által hitelesített fogási
tanúsítványra, valamint az említett rendelet II. és IV. mellékletében
60

A Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 11.) az 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a
szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a
kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő
kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns
ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a
607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU)
2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 58.,
2018.2.28., 1. o.).

61

A Bizottság 1295/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a komló harmadik országokból történő
behozataláról (HL L 340., 2008.12.19., 45. o.).

62

Az 1308/2013/EU rendelet 189. cikke, az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke és
melléklete (I. rész C., D. és G. szakasz), az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 17. cikke alapján.

63

Továbbá: Az 5302 10 KN-kód alá tartozó nyers valódi kender tetrahidrokannabinol-tartalma (THC)
nem haladhatja meg a 0,2 %-ot. A vetésre szánt kendermaghoz mellékelni kell annak igazolását, hogy
az érintett fajta THC-tartalma nem haladja meg a 0,2 %-ot. Nem vetésre szánt kendermagot kizárólag a
tagállam engedélyével rendelkező importőrök importálhatnak. Az engedéllyel rendelkező
importőröknek igazolniuk kell, hogy a magot vetésre használhatatlanná tették, vagy állati
takarmányozás céljára a kendermagtól eltérő maggal keverték, vagy harmadik országba exportálták.

64

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és
szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi
rendszer létrehozásáról (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).
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meghatározott egyéb kísérő dokumentumokra van szükség. A tagállamoknak
meghatározott körülmények között kell hitelesíteniük fogási tanúsítványokat.
Az átmeneti időszak lejárta után a fogási tanúsítványokra vonatkozó
követelmények alkalmazandók az Egyesült Királyságból az EU-ba behozott
halászati termékekre.
KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
65
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

1.

NEM ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZEREK
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 vége 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 Királyságban66.
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 ingyenesen67. „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”68.
Például: Egy konkrét (nem állati eredetű) élelmiszer, amelyet egy Egyesült
Királyságban működő termelő az átmeneti időszak lejárta előtt értékesít egy, az

65

Ha egy konkrét élelmiszert – az átmeneti időszak lejárta előtt – készen tartottak az EU-ban eladás
céljára, beleértve az eladásra való felkínálást, vagy az ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadás
bármely egyéb formáját, ez az élelmiszer-szállítmány az átmeneti időszak lejárta után is eladható,
forgalmazható és átadható az EU-ban (lásd a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában található
fogalommeghatározást: „»forgalomba hozatal«: élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás
céljára, beleértve az élelmiszer vagy takarmány eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek és
takarmányok ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az
élelmiszerek és takarmányok eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját”).

66

A kilépésről rendelkező megállapodás 42. cikke.

67

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

68

A kilépésről rendelkező megállapodás 40. cikkének c) pontja.
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Egyesült Királyságban működő nagykereskedő részére, még tovább
importálható az EU-ba anélkül, hogy az uniós importőr nevének vagy
cégnevének és címének feltüntetése céljából azt újra kellene címkézni.
2.

ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZEREK
A közlemény B. részének 1. pontjában foglalt szabályok nem alkalmazandók
az állati eredetű élelmiszerekre69.
Ezeknek a termékeknek az átmeneti időszak lejárta után a közlemény A.
részében az élelmiszerekre vonatkozóan meghatározott uniós szabályoknak
kell megfelelniük, függetlenül attól, hogy a terméket az átmeneti időszak
lejárta előtt hozták forgalomba az Egyesült Királyságban.

C. AZ ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN ÉSZAK-ÍRORSZÁGBAN AZ ÉLELMISZEREKRE
ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

Az átmeneti időszak lejárta után az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv
alkalmazandó70. 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 tart71.
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-Írország tekintetében uniós szabályok alkalmazandók az Egyesült Királyságra
és az Egyesült Királyságban, az EU úgy kezeli Észak-Írországot, mintha tagállam
lenne72.
Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az uniós
élelmiszerjog Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült Királyságra és
az Egyesült Királyságban73.
Ez azt jelenti, hogy az e közlemény A. és B. részében az EU-ra és az EU tagállamaira
történő hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok Észak-Írországot is magukban

69

A kilépésről rendelkező megállapodás 41. cikke (3) bekezdésének b) pontja.

70

A kilépésről rendelkező megállapodás 185. cikke.

71

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

72

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

73

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése, valamint 2.
mellékletének 24., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 43., 46. és 47. szakasza.
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az

foglalják, míg az Egyesült Királyságra történő hivatkozásokat úgy kell érteni, mint
amelyek csak Nagy-Britanniára vonatkoznak74.
Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


az Észak-Írországban forgalomba hozott élelmiszernek az engedélyezési
követelmények, a címkézés stb. tekintetében meg kell felelnie az uniós
élelmiszerjognak,



az Észak-Írországból az EU-ba feladott élelmiszerek nem minősülnek importált
élelmiszernek (lásd fent az A. részt),



a Nagy-Britanniából Észak-Írországba feladott élelmiszer importált élelmiszernek
minősül (lásd fent az A. részt),



az Egyesült Királyságra vonatkozó „jegyzékbe vétel” vagy „engedély” (lásd fent
az A. részt) nem foglalja magában Észak-Írországot,



amennyiben – értékelés, nyilvántartásba vétel, tanúsítvány, jóváhagyás vagy
engedélyezés részeként – tagállamot kell megjelölni, Észak-Írország tekintetében
az Egyesült Királyságot „United Kingdom (Northern Ireland)” [Egyesült
Királyság (Észak-Írország)] vagy „UK(NI)” formában kell megjelölni75,



ahol uniós jog szabályozza az élelmiszer származásának jelölését (példákért lásd
fent az A. rész 1. pontját), Észak-Írországot uniós tagállamnak kell tekinteni.

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


részt vegyen az Unió döntéshozatalában és döntéshozatali eljárásaiban76,



kifogásolási, védintézkedési vagy választottbírósági eljárásokat indítson,
amennyiben ezek az eljárások az uniós tagállamok által kibocsátott vagy
lefolytatott szabályozásokra, szabványokra, értékelésekre, nyilvántartásba
vételekre, tanúsítványokra, jóváhagyásokra és engedélyezésekre vonatkoznak77,



vezető hatóságként járjon el értékelések, vizsgálatok és engedélyek tekintetében78,



az Észak-Írországban jogszerűen forgalomba hozott termékekkel kapcsolatban a
származási ország elvére vagy a kölcsönös elismerésre hivatkozzon79.

74

Ennek ellenére az átmeneti időszak lejárta után minden, az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedő halászhajó harmadik országbeli hajónak fog minősülni.

75

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

76

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

77

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

78

Az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 13. cikkének (6) bekezdése.
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Konkrétabban ez többek között a következőket jelenti:


a nem harmonizált területen egy élelmiszer EU-ban történő forgalomba
hozatalakor nem lehet arra a tényre hivatkozni, hogy az élelmiszert ÉszakÍrországban jogszerűen forgalomba hozták.

Az importált élelmiszerekre és a biogazdálkodásra vonatkozó uniós élelmiszerjog
tekintetében
az
élelmiszer-behozatalra
(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en) és az ökológiai
gazdálkodásra (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_hu) vonatkozó bizottsági
weboldalak szolgálnak általános tájékoztatással. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság
Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság

79

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

AZ EU-BAN

FORGALOMBA HOZOTT ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉT
ÖSSZEHANGOLÓ UNIÓS ÉLELMISZERJOG



az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról80,



az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.)
az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról81,



az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a
csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt,
valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet
helyettesítő élelmiszerekről82,



az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember
22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról83 ,
valamint az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003.
szeptember
22.)
a
géntechnológiával
módosított
szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított
szervezetekből
előállított
élelmiszerés
takarmánytermékek
nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról84,



az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról85,



az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete a halászati és
akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről86,



az élelmiszerek jelölését és az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatást
szabályozó, például a szeszes italokra87, a mézre88, a kávé- és a

80

HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

81

HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

82

HL L 181., 2013.6.29., 35. o.

83

HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

84

HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

85

HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

86

HL L 354., 2013.12.28., 1. o.

87

Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok
meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról
(HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

88

A Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről (HL L 10., 2002.1.12., 47. o.).
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cikóriakivonatokra89,
az
emberi
fogyasztásra
szánt
kakaóés
csokoládétermékekre90, az egyes cukorfajtákra91, a gyümölcsökre, a zöldségekre,
a feldolgozott gyümölcsökre és a feldolgozott zöldségekre92, a
gyümölcslevekre93, a gyümölcsdzsemekre, a zselékre és a marmeládokra94, az
olívaolajra és az olívapogácsa-olajra95, valamint az egyes tejtermékekre96
vonatkozó uniós ágazati jogi aktusok,


a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és
az ökológiai termékek címkézéséről97,



az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a
szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről98,



az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a
természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról99.

89

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/4/EK irányelve (1999. február 22.) a kávé- és a
cikóriakivonatokról (HL L 66., 1999.3.13., 26. o.).

90

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve (2000. június 23.) az emberi fogyasztásra
szánt kakaó- és csokoládétermékekről (HL L 197., 2000.8.3., 19. o.).

91

A Tanács 2001/111/EK irányelve (2001. december 20.) az emberi fogyasztásra szánt egyes
cukorfajtákról (HL L 10., 2002.1.12., 53. o.).

92

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldségágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

93

A Tanács 2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi
fogyasztásra szánt termékekről (HL L 10., 2002.1.12., 58. o.).

94

A Tanács 2001/113/EK irányelve (2001. december 20.) az emberi fogyasztásra szánt
gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről (HL L 10.,
2002.1.12., 67. o.).

95

A Bizottság 29/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 13.) az olívaolajra vonatkozó
forgalmazási előírásokról (HL L 12., 2012.1.14., 14. o.), valamint a Bizottság 2568/91/EGK rendelete
(1991. július 11.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési
módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).

96

A Tanács 2001/114/EK irányelve (2001. december 20.) egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy
teljesen dehidratált tartós tejekről (HL L 15., 2002.1.17., 19. o.).

97

HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

98

HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

99

HL L 164., 2009.6.26., 45. o.
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