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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A TERMÉSZETES ÁSVÁNYVIZEK
KINYERÉSÉRE ÉS FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK (2009/54/EK
IRÁNYELV)
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.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 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 természetes ásványvizek kinyerésével és
forgalmazásával foglalkozó élelmiszer-vállalkozókat 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 természetes ásványvizek
kinyerésére és forgalmazására vonatkozó uniós szabályok már nem alkalmazandók az
Egyesült Királyságra mint harmadik országra. Ez a kilépés időpontjától kezdődően
különösen a természetes ásványvizekre vonatkozó szabályozás különböző területein az
alábbi következményekkel jár:
A 2009/54/EK irányelv4 1. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 2. cikke szerint a
vizek csak akkor kerülhetnek forgalomba természetes ásványvízként az Európai
Unióban, ha megfelelnek a következő feltételeknek:
1

Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.

2

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.

3

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

4

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.).

–a valamely tagállam talajából kinyert vizek esetében e tagállam illetékes hatósága a
2009/54/EK irányelvnek megfelelően azokat természetes ásványvízként ismerte el
–a valamely harmadik ország talajából kinyert vizek esetében valamely tagállam illetékes
hatósága a 2009/54/EK irányelvnek megfelelően azokat természetes ásványvízként
ismerte el.
Ebből következően a kilépés időpontjától kezdődően:
–
A jelenleg az Egyesült Királyság talajából kinyert és általa természetes
ásványvízként elismert vizeket egy harmadik ország talajából kinyert vizeknek kell
tekinteni, és már nem engedélyezhető az Európai Unióba történő behozataluk, kivéve, ha
egy másik tagállam illetékes hatósága erről másképp rendelkezik.
–
A jelenleg valamely harmadik ország talajából kinyert és az Egyesült Királyság
illetékes hatósága által természetes ásványvízként elismert vizek Európai Unióba történő
behozatala már nem engedélyezhető, kivéve, ha egy másik tagállam illetékes hatósága
erről másképp rendelkezik.
A Bizottság egészségügyre és élelmiszerbiztonságra vonatkozó weboldala általános
tájékoztatást nyújt a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó
szabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.
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