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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYRE
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.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 megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel a növények, növényi termékek és az uniós
növényegészségügyi jogszabályokban szereplő egyéb áruk („egyéb áruk”) előállításában
és kereskedelmében részt vevő 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
intézkedéstől függően a növények, növényi termékek és egyéb áruk Unión belüli
kereskedelmére vonatkozó uniós növényegészségügyi jogszabályok a kilépés
időpontjától kezdődően már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.4 Az
alábbiakban bemutatott jogi következmények a kilépés időpontjától kezdődően harmadik
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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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.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Ez a közlemény nem terjed ki a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó uniós szabályokra (amelyekkel
a Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a vetőmagvak
és egyéb növényi szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó uniós szabályok című 2018. január 23-i
dokumentum foglalkozik), valamint a növényfajta-oltalmakra vonatkozó uniós szabályokra
(amelyekkel a Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és az
uniós növényfajta-oltalmakra vonatkozó uniós szabályok című 2018. január 23-i dokumentum
foglalkozik).

országból származó (azaz importált), az EU-27 piacán forgalomba hozott növényekre,
növényi termékekre és egyéb árukra vonatkozó uniós növényegészségügyi
jogszabályokból5 fakadnak.6

Ez az értesítés a Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről származó növényekre, növényi
termékekre és egyéb árukra is vonatkozik.7
1.

NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK BEHOZATALA AZ EU-BA
A 2000/29/EK tanácsi irányelv8 4. cikke szerint tilos a 2000/29/EK irányelv III.
mellékletének A. és B. részében felsorolt egyes növényeknek, növényi termékeknek
és egyéb áruknak az Unióba történő behozatala.
A 2000/29/EK irányelv 5. cikke szerint a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének A.
részében felsorolt egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk csak akkor
hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek az említett részben meghatározott
különleges előírásoknak.
A növényeknek, növényi termékeknek és egyéb áruknak az Egyesült Királyságból
az EU-27-be történő behozatala a kilépés időpontjától kezdve az említett irányelv
hatálya alá fog tartozni. Ez különösen jelentős a fa csomagolóanyagok EU-ba
történő behozatala szempontjából: az ilyen fa csomagolóanyagoknak – függetlenül
attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak
szállításánál – meg kell felelniük a FAO növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványában (ISPM 15) meghatározott kezelési
és jelölési előírásoknak.9
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A kilépés időpontja előtt az EU-ban forgalomba hozott áruk – ezen belül a növények, a növényi
termékek és az egyéb 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 – ezen belül a növényekre – 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. Felhívjuk figyelmét, hogy az árukra vonatkozó uniós álláspont lényeges alapelvei
a „forgalomba hozatal” egységes fogalommeghatározásán („első alkalommal történő forgalmazás”)
alapulnak.

6

Ez a közlemény nem terjed ki az utazók által vitt kis mennyiségű növényre és növényi termékre
vonatkozó uniós szabályokra.
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A Tanács 706/73/EGK rendelete (1973. március 12.) a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a
mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról (HL L 68., 1973.3.15.,
1. o.).
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A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.). Ezt az irányelvet 2019. december 14-én felváltja a
növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló 2016. október 26-i (EU) 2016/2031
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).
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A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakasza.
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2.

A NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke szerint az említett irányelv V. mellékletének B.
részében felsorolt, az EU-ba behozott növényeket, növényi termékeket vagy egyéb
árukat növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. A 13a. cikk szerint
minden ilyen árura tüzetes iratellenőrzést, azonossági ellenőrzést és fizikai
ellenőrzést kell alkalmazni. A 13a. cikk előírja továbbá, hogy egyes
növénykategóriák esetében az azonossági és a fizikai ellenőrzések az 1756/2004/EK
bizottsági rendelet10 szerint csökkentett gyakorisággal végezhetők.
2019. december 14-től ezeket a termékeket a 2000/29/EK irányelv vonatkozó
szabályainak helyébe lépő, a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625
rendelet11 44–64. cikke szerinti behozatali ellenőrzéseknek kell alávetni.
Tájékoztatjuk a magánfeleket, hogy az uniós jog növényegészségügyi rendelkezéseinek
hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és egyéb áruk mozgására és behozatalára
vonatkozó különleges feltételek rendszeresen frissülnek. Az importált növényekre,
növényi termékekre és egyéb árukra vonatkozó uniós növényegészségügyi
jogszabályokról
a
Bizottság
vonatkozó
honlapja
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)
nyújt
általános
tájékoztatást. Ennek oldalai a későbbiekben szükség esetén további információkkal
frissülnek.
Európai Bizottság
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
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A Bizottság 1756/2004/EK rendelete (2004. október 11.) egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv
V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növényegészségügyi
ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek
meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 6. o.).
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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.).
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