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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A TAKARMÁNYOKRA
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 esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel a takarmányozásra vonatkozó jogszabályok
hatálya alá tartozó vállalkozókat, például a takarmány-adalékanyagok engedélyének
jogosultjait, illetve az ilyen engedély kérelmezőit, a különleges táplálkozási célú
takarmányok (PARNUTS) jegyzékének aktualizálását kérelmezőket és az EU-ba
exportálni szándékozó takarmányipari 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 takarmányozásra vonatkozó uniós jogszabályok a kilépés
időpontjától kezdődően már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez a kilépés
időpontjától kezdődően az uniós takarmányjog különböző területein különösen az alábbi
következményekkel jár:
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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.













a takarmány-adalékanyagok alkalmazása iránti engedélyt kérelmező
(természetes vagy jogi) személynek a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével
összhangban az EU vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kell
lakóhellyel vagy székhellyel kell rendelkeznie, vagy az EU területén lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkező képviselőt kell kijelölnie, és elérhetőségeit közölnie
kell az Európai Bizottsággal;
a takarmány-adalékanyagok4 alkalmazására vonatkozó engedélyek
jogosultjának az EU vagy az EGT területén székhellyel vagy lakóhellyel
rendelkező képviselőt kell kijelölnie. A képviselő elérhetőségeit közölni kell az
Európai Bizottsággal;
ha a takarmány-adalékanyagok alkalmazása iránti engedély kérelmezője
végrehajtási rendelet útján még nem részesült engedélyben, mert az értékelés
vagy az engedélyezés még folyamatban van, az EU vagy az EGT területén
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező képviselőt kell kijelölnie. A képviselő
elérhetőségeit közölni kell az Európai Bizottsággal;
ha a takarmány-adalékanyagok5 alkalmazása iránti, általános érvényű
engedély kérelmezője részére végrehajtási rendelet útján még nem adtak ki
engedélyt, mert az értékelés vagy az engedélyezés még folyamatban van, a
kérelmezőnek az EU vagy az EGT területén lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkező képviselőt kell kijelölnie. A képviselő elérhetőségeit közölni kell az
Európai Bizottsággal;
ha a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek (PARNUTS)
jegyzékének frissítését kérelmező (természetes vagy jogi) személy részére még
nem adtak ki engedélyt, mert az értékelés vagy az engedélyezés még folyamatban
van, a kérelmezőnek az EU vagy az EGT területén lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkező képviselőt kell kijelölnie, és elérhetőségeit közölnie kell az Európai
Bizottsággal. Természetes vagy jogi személyeken kívül a tagállamok is
kérelmezhetik a PARNUTS jegyzékének frissítését;
az EU-ba exportálni szándékozó élelmiszer-vállalkozóknak az e
tevékenységben érintett létesítményeik tekintetében az EU vagy az EGT területén
letelepedett képviselőt kell kijelölniük. A hatósági ellenőrzésekről és a
takarmányhigiéniáról szóló uniós jogszabályokkal összhangban a harmadik
országokból történő ilyen behozatal engedélyezése a tagállamok hatáskörébe
tartozik. A képviselőket terhelik bizonyos kötelezettségek, amelyeket az
élelmiszer-vállalkozóknak az EU-ba történő export során figyelembe kell
venniük.

A kérelmezőknek, az engedélyek jogosultjainak és az élelmiszer-vállalkozóknak kellő
időben, előzetesen meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az Európai Unión belül folyamatos maradjon a takarmányellátás. A szükséges
információkat az irányadó jogszabályokban előírt eljárási határidőkre figyelemmel, kellő
időben be kell nyújtani.
A
Bizottságnak
a
takarmányokkal
foglalkozó
weboldala
(https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) általános tájékoztatást nyújt a
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GMO-kat tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított adalékanyagok, az állattenyésztésben
alkalmazott adalékanyagok, kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok.
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Technológiai adalékanyagok, érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok és tápértékkel
rendelkező adalékanyagok.
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takarmányokkal kapcsolatban, valamint egy „Kérdések és válaszok” összeállítást
tartalmaz a takarmányozás témakörében. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
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