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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ IPARI TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK1

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 megállapodás2 eltérő időpontot határoz meg.3 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”4 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 valamennyi érdekelt felet, és különösen a
gazdasági szereplőket emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket
figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik5.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel, a kilépés időpontjától kezdődően 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 Királyságra. Ez a 27 tagú EU
piacán a kilépés időpontját követően6 forgalomba hozott árukra vonatkozóan7
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A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok részletes listája tekintetében lásd a mellékletet.
Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével
összhangban az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat
úgy, hogy a Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik
meg.
A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
A kilépés időpontja előtt az EU-ban forgalomba hozott áruk tekintetében az EU arra törekszik,
hogy a kilépésről rendelkező megállapodásban megoldásokról egyezzék meg az Egyesült
Királysággal. A kilépés időpontja előtt az uniós jog szerint forgalomba hozott árukra vonatkozó
uniós álláspont lényeges alapelvei a következő internetcímen érhetők el:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en.
Ez a közlemény nem foglalkozik a kilépés időpontját követően az Egyesült Királyság piacán
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különösen az alábbiakban ismertetett következményekkel jár. A melléklet tartalmazza a
termékekre vonatkozó, azon uniós jogszabályok indikatív jegyzékét, amelyekre ez a
közlemény vonatkozik8.
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 esetlegesen kiadásra kerül.

1.

KÖVETKEZMÉNYEK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA TERÉN

A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok szerint, „importőr”: az Unióban
letelepedett gazdasági szereplő9, aki egy harmadik országból származó terméket hoz
forgalomba az uniós piacon. A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült
Királyságban letelepedett gyártó vagy importőr többé nem minősül az Unióban
letelepedett gazdasági szereplőnek. Ennek következtében a 27 tagú EU területén
letelepedett gazdasági szereplő, aki a kilépés időpontját megelőzően uniós
forgalmazónak minősült, a kilépés időpontját követően a termékekre vonatkozó uniós
jogszabályok alkalmazásában importőrré válik azon harmadik országból származó
termékek vonatkozásában, amelyeket a 27 tagú EU piacán forgalomba hoz. E gazdasági
szereplőnek olyan, az importőr számára releváns különleges kötelezettségeknek kell
megfelelnie, amelyek eltérnek a forgalmazót terhelő kötelezettségektől10.
A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok jelenleg főszabály szerint nem kötelezik a
gyártót meghatalmazott képviselő kijelölésére11. Ha azonban a gyártó mégis így tesz,
az irányadó jogi előírások szerint köteles az Unióban letelepedett meghatalmazott
képviselőt kijelölni. Ezenkívül egyes uniós jogszabályok előírják az Unió területén
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történő forgalomba hozatallal.
A forgalomba hozatal fogalma az egyes termékekre vonatkozik, nem pedig terméktípusokra, és
függetlenül attól, hogy a termék egyedi-e vagy sorozatban gyártott. További információkért a
forgalomba hozatal fogalmáról lásd a Bizottság „Útmutató a termékekre vonatkozó uniós
szabályozásról 2016” című 2016/C 272/01 közleményének (a továbbiakban: útmutató) (HL C 272.,
2016.7.26., 1. o.) 2. fejezetét.
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 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. További
információkért lásd az útmutatót.
A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok a gyártót, az importőrt, a forgalmazót és a
meghatalmazott képviselőt határozzák meg gazdasági szereplőkként.
Lásd az útmutató 3. fejezetét.
A Bizottságnak a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és
érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslata (COM (2017) 795 final 2017.12.19.:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976) előírja, hogy minden, a javasolt rendelet
mellékletében szereplő uniós harmonizációs jogszabály hatálya alá tartozó termék vonatkozásában
kötelező az Unió területén letelepedett, a termékmegfelelési információkért felelős személy
kinevezése.
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letelepedett meghatalmazott képviselő (például az orvostechnikai eszközök12, a
hordozható nyomástartó berendezések13 vagy a tengerészeti felszerelések14
tekintetében), vagy felelős személy (kozmetikai termékek15 tekintetében) kijelölésének
kötelezettségét.
Az Egyesült Királyságban letelepedett meghatalmazott képviselők vagy felelős
személyek a kilépés időpontjától kezdve a termékekre vonatkozó uniós jogszabályok
alkalmazásában nem lesznek elismerhetők meghatalmazott képviselőként vagy felelős
személyként. Ezért a gyártóknak ajánlatos megtenniük a szükséges lépéseket annak
biztosítása érdekében, hogy az általuk kijelölt meghatalmazott képviselők vagy felelős
személyek a kilépés időpontját követően a 27 uniós tagállam valamelyikének területén
letelepedettek legyenek.
2.

KÖVETKEZMÉNYEK A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS A BEJELENTETT
SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN

Egyes terméktípusok esetében az uniós jogszabályok megkövetelik minősített harmadik
fél, ún. bejelentett szervezet bevonását a megfelelőségértékelési eljárásba.
A termékekre vonatkozó uniós jogszabályok előírják, hogy 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. Ezért az egyesült
királyságbeli bejelentett szervezetek a kilépés időpontjától kezdve elveszítik uniós
bejelentett szervezeti jogállásukat, és azokat törlik a bejelentett szervezetekre vonatkozó
bizottsági információs rendszerből (NANDO adatbázis16). Az Egyesült Királyságban
található ilyen szervezetek ezért a kilépés időpontjától kezdve nem lesznek jogosultak a
termékekre vonatkozó uniós jogszabályok szerinti megfelelőségértékelési feladatok
elvégzésére.
Amennyiben az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás kötelezővé vagy lehetővé
teszi harmadik fél bevonását, a kilépés időpontját követően forgalomba hozott termékek
esetében olyan tanúsítvány bemutatására lesz szükség, amelyet az adott termék
forgalomba hozatalának időpontjában uniós bejelentett szervezetnek minősülő szervezet
állított ki.
A gazdasági szereplőknek ajánlatos megtenniük a szükséges lépéseket annak biztosítása
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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 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).
A szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK,
84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i
2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.) 5. cikke.
A tengerészeti felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL
L 257., 2014.8.28., 146. o.) 13. cikke.
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.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

érdekében, hogy amennyiben az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárások
bejelentett szervezet bevonását követelik meg, rendelkezzenek a 27 uniós tagállam
valamelyikében letelepedett bejelentett szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal annak
igazolására, hogy az általuk a kilépés időpontját követően forgalomba hozott termék
megfelel a követelményeknek.
Azon gazdasági szereplők számára, amelyek az egyesült királyságbeli bejelentett
szervezet által a kilépés időpontja előtt kiadott tanúsítvánnyal rendelkeznek, és az
érintett terméket a kilépés időpontját követően továbbra is forgalmazni kívánják a 27
tagú EU piacán, ajánlatos annak megfontolása, hogy vagy új tanúsítványt kibocsátását
kérjék valamely, a 27 uniós tagállam egyikében letelepedett bejelentett szervezettől,
vagy pedig gondoskodjanak az ügyiratnak és az érintett tanúsítványnak – a gyártó, az
egyesült királyságbeli bejelentett szervezet és az EU 27-beli bejelentett szervezet
közötti szerződéses megállapodás keretében történő – áttételéről az egyesült
királyságbeli bejelentett szervezettől valamely EU 27-beli bejelentett szervezethez,
amely ezáltal átvállalná a felelősséget az adott tanúsítványért. Ez a felelősség attól a
megfelelőségértékelési eljárástól függ, amelyet a mellékletben meghatározott, a
termékekre vonatkozó alkalmazandó uniós jogszabályok az adott termék
vonatkozásában megkövetelnek.
A
Bizottságnak
az
áruk
egységes
piacával
foglalkozó
honlapjai
(http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_hu
és
http://ec.europa.eu/growth/sectors_hu) általános tájékoztatást nyújtanak a nem
élelmiszer jellegű és nem mezőgazdasági termékekre alkalmazandó uniós
harmonizációs jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal
frissülnek.

Európai Bizottság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 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 (2011/65/EU irányelv, HL L 174., 2011.7.1., 88. o.),
és 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.)
Gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezések (2009/142/EK
irányelv, HL L 330., 2009.12.16., 10. o.,
amelynek helyébe 2018. április 21-től az (EU) 2016/426 rendelet lépett, 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 elektromos
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 (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 (2000/9/EK irányelv, HL L 106.,
2000.5.3., 21. o., amelynek helyébe 2018. április 21-től az (EU) 2016/424
rendelet lép, HL L 81., 2016.3.31., 1. o.)
Rádióberendezések (2014/53/EU irányelv, HL L 153., 2014.5.22., 62. o.)
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 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 L117., 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 berendezések (2010/35/EU irányelv, HL L 165.,
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,
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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 robbanóanyagok (2014/28/EU irányelv, HL L 96., 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 (89/686/EGK irányelv, HL L 399., 1989.12.30., 18. o.,
amelynek helyébe 2018. április 21-től az (EU) 2016/425 rendelet lép, 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).
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 irányelv 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 közúti közlekedésben használt menetíró készülékek (165/2014/EU rendelet, HL
L 60., 2014.2.28., 1. o.)
Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatósága (552/2004/EK
rendelet, HL L 96., 2004.3.31., 26. o.)
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