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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A MŰTRÁGYÁKRA 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 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 az a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel a műtrágyákkal foglalkozó 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 az Egyesült Királyságra
már nem lesznek alkalmazandók az EK-műtrágyákra vonatkozó uniós szabályok3,
különösen a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet4. Ez a kilépés időpontjától kezdődően különösen az alábbi
következményekkel jár az uniós piacon forgalomba hozott EK-műtrágyák területén5:
1

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.

3

„EK-műtrágya” a 2003/2003/EK rendeletben felsorolt műtrágyák valamely típusába tartozó olyan
műtrágya, amely megfelel az említett rendelet követelményeinek.

4

HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

5

Az EU–UK közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló tárgyalások keretében az EU
kísérletet tesz arra, hogy az uniós piacon forgalomba hozott áruk tekintetében az átmeneti időszak vége
előtt megoldásokról állapodjék meg az Egyesült Királysággal. Lásd mindenekelőtt a kilépésről

1.

AZ IMPORTŐRÖK FELADATKÖRE
A 2003/2003/EK rendelet 2. cikkének x) pontja szerint a gyártó a műtrágya uniós
piacon történő forgalombahozataláért felelős személy6. A fogalom nemcsak az
előállítót, hanem az importőrt is magában foglalja.
A 2003/2003/EK rendelet 4. cikke szerint a műtrágyagyártónak az Unióban
letelepedettnek kell lennie, és ő felel az „EK-műtrágyának” az e rendelet
rendelkezéseinek való megfeleléséért. A gyártó felelős továbbá az EK-műtrágyák
azonosító jelölésekkel való ellátásáért (a 2003/2003/EK rendelet 7. cikke),
biztosítva a nyomonkövethetőséget (a 2003/2003/EK rendelet 8. cikke) és a magas
nitrogéntartalmú egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó egyedi
szabályoknak való megfelelést (a 2003/2003/EK rendelet 26. és 27. cikke).
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban letelepedett gyártók
már nem minősülnek az Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek.
Következésképp az EU-27-ben letelepedett és az EU-27 piacán az Egyesült
Királyságból származó EK-műtrágyákat forgalomba hozó, addig az időpontig
forgalmazóknak minősülő gazdasági szereplők e termékek tekintetében uniós
importőrré válnak. E gazdasági szereplőknek ezért meg kell felelniük a gyártókra
vonatkozó, fent említett kötelezettségeknek.

2.

JELÖLÉSEK
A 2003/2003/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdése a) pontjának 11. franciabekezdése
szerint a műtrágyák csomagolásán, címkéjén és kísérő okmányain fel kell tüntetni a
gyártó nevét vagy kereskedelmi nevét, és címét.
Amennyiben a kilépés időpontja előtt a gyártó az Egyesült Királyságban telepedett
le, a gyártó csomagolásán, címkéjén és kísérő okmányain feltüntetett jelölését
megfelelően módosítani kell.

A Bizottságnak a vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos weboldala
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_hu) általános tájékoztatást
nyújt a műtrágyákról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.

Európai Bizottság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság

rendelkező megállapodás tárgyalói szinten elfogadott tervezetének legújabb szövegét, amely a
következő
internetcímen
tekinthető
meg:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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Ezzel szemben – a 2003/2003/EK rendelet 2. cikkének x) pontja szerint – a műtrágya jellemzőit meg
nem változtató forgalmazó nem minősül gyártónak.
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