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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRE
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 a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel a pirotechnikai termékekkel 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 a pirotechnikai termékekre vonatkozó uniós
szabályok, és különösen a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU irányelv3 már nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez különösen az alábbi következményekkel jár az
uniós piacon a kilépés időpontjától kezdődően forgalomba hozott pirotechnikai termékekre
vonatkozóan:4
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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.
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HL L 178., 2013.6.28., 27. o.
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Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az uniós piacon forgalomba hozott áruk tekintetében az átmeneti
időszak vége előtt megoldásokról állapodjék meg az Egyesült Királysággal. Lásd mindenekelőtt a kilépésről
rendelkező megállapodás tárgyalói szinten elfogadott tervezetének legújabb szövegét, amely itt található:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.
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IMPORTŐRÖK KÖTELEZETTSÉGEI;
BEJELENTETT SZERVEZETEK

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI

ELJÁRÁSOK ÉS

A Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és
az ipari termékekre vonatkozó uniós szabályok5 a pirotechnikai termékekre vonatkozó
uniós szabályokat illetően is irányadó. Ez különösen a gazdasági szereplők azonosítására
(az EU-27 tagállamaiban letelepedett, a kilépés időpontját megelőzően uniós
forgalmazónak minősülő gazdasági szereplők a 2013/29/EU irányelv alkalmazásában
importőrré válnak) és azon követelményre vonatkozik, miszerint a gazdasági
szereplőknek a kilépés időpontjától kezdődően a 27 tagú EU-ban bejelentett szervezet
által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
2.

A PIROTECHNIKAI TERMÉKEK CÍMKÉZÉSE
A pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének létrehozásáról szóló,
58/2014/EU bizottsági végrehajtási irányelv6 1. cikke szerint a pirotechnikai termékeket
olyan nyilvántartási számmal kell ellátni, amely többek között a bejelentett szervezet
azonosító számából és a bejelentett szervezet által a pirotechnikai termékhez rendelt
feldolgozási számból áll. A nyilvántartási számot a bejelentett szervezet adja ki7.
A kilépés időpontjától kezdődően az uniós piacon forgalomba hozott pirotechnikai
termékeket már nem lehet ellátni az Egyesült Királyságban letelepedett bejelentett
szervezet által kiadott nyilvántartási számmal.

A Bizottságnak a pirotechnikai termékekre vonatkozó uniós jogi szabályozással kapcsolatos
weboldala
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_hu#pyrotechnics)
általános tájékoztatást nyújt a pirotechnikai termékekről. Ezek az oldalak szükség esetén
további információkkal frissülnek.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#grow
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HL L 115., 2014.4.17., 28. o.
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Lásd az 58/2014/EU bizottsági végrehajtási irányelv 2. preambulumbekezdését.

