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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TAKARMÁNYOKRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK TEKINTETÉBEN

Az Európai Bizottság szolgálatai 2018. január 23-án közzétették a „Közlemény az
érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése és a takarmányokra
vonatkozó uniós szabályok” című dokumentumot1. A dokumentum a következőket
tartalmazza:
„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 megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel a takarmányozásra vonatkozó jogszabályok hatálya alá
tartozó vállalkozókat, például a takarmány-adalékanyagok engedélyének jogosultjai,
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.ˮ
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu#sante
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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.

Az Európai Bizottság szolgálatai által összeállított alábbi kérdések és válaszok (kérdésválasz-párok) további iránymutatást kívánnak adni a fent említett, az érdekelt feleknek
címzett közlemény alapján. A kérdés-válasz-párok jegyzékét a továbbiakban szükség
szerint frissíteni és bővíteni fogjuk.
1.

MILYEN UNIÓS SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK A TAKARMÁNYOKRA?
Négy különböző, takarmányokra vonatkozó jogszabály olyan követelményeket
határoz meg a nem uniós országok számára, amelyek bizonyos kötelezettségeket
rónak az Egyesült Királyság takarmányipari vállalkozóira a következők
tekintetében:






2.

Az Unióba exportálni szándékozó takarmányipari vállalkozók tekintetében: a
takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló 183/2005/EK
rendelet5 és a 98/51/EK bizottsági irányelv6;
A takarmány-adalékanyagokra vonatkozó engedély kérelmezői tekintetében: a
takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK
rendelet7;
A különleges táplálkozási célú takarmányokra (PARNUTS) vonatkozó engedély
kérelmezői tekintetében: a takarmányok forgalomba hozataláról és
felhasználásáról szóló 767/2009/EK rendelet8.

AZ UNIÓBA EXPORTÁLNI SZÁNDÉKOZÓ TAKARMÁNYIPARI VÁLLALKOZÓK
2.1.

Milyen
követelmények
takarmányimportra?

érvényesek

az

EU-ba

irányuló

Még nem készült el azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből
importálható takarmány az EU-ba9. A 183/2005/EK rendelet 24. cikkének
megfelelően a 98/51/EK bizottsági irányelv10 6. cikkében meghatározott
feltételek alkalmazandók, amelyek a következőket írják elő:
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Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia
követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).
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A Bizottság 98/51/EK irányelve (1998. július 9.) a takarmányozási ágazatban működő egyes
létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok
megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések
megállapításáról (HL L 208., 1998.7.24., 43. o.). Ezt az irányelvet a 183/2005/EK rendelet hatályon
kívül helyezte; annak 24. cikke értelmében azonban ideiglenes intézkedések alkalmazandók.
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Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási
célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).
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Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok
forgalomba hozataláról és felhasználásáról (HL L 229., 2009.9.1., 1. o.).
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A 183/2005/EK rendelet 23. cikke.
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A Bizottság 98/51/EK irányelve (1998. július 9.) a takarmányozási ágazatban működő egyes
létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok
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3.



Harmadik országbeli létesítményeknek az
letelepedett képviselővel kell rendelkezniük;



A képviselőnek biztosítania kell, hogy a létesítmények megfeleljenek
legalább az EU-ban székhellyel rendelkező létesítmények
takarmányhigiéniai követelményeinek;



A képviselőnek nyilvántartást kell vezetnie az általa képviselt
létesítményekből az EU piacán forgalomba hozott termékekről.

Európai

Unióban

EGY

ENGEDÉLY JOGOSULTJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TAKARMÁNY-ADALÉKANYAGOK
ENGEDÉLYEZÉSE

3.1.

Egyesült királyságbeli gazdasági szereplő vagyok és kérelmet nyújtottam
be egy engedély jogosultjához kapcsolódó takarmány-adalékanyag iránt,
de a termékem még nem engedélyezett. Vannak-e kötelezettségeim?
Az 1831/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint egyes
adalékanyagok11 tekintetében az engedély jogosultjától eltérő más személy
nem hozhatja forgalomba először a terméket. Az engedély jogosultjának neve
szerepel az említett adalékanyagokra vonatkozó engedély megadásáról szóló
rendeletben12.
Az 1831/2003/EK rendelet 4. cikke szerint az engedély kérelmezőjének vagy
annak képviselőjének uniós székhellyel kell rendelkeznie.
Ennélfogva amennyiben az engedély kérelmezője vagy annak képviselője az
Egyesült Királyságban rendelkezik székhellyel, úgy a kérelmezőnek le kell
telepednie az Unióban, vagy az EU-ban székhellyel rendelkező (letelepedett)
képviselőt kell kijelölnie. Az engedélyesnek a vonatkozó új kapcsolattartási
adatokról tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot.

3.2.

Milyen kötelezettségek vonatkoznak a már engedélyezett takarmányadalékanyag egyesült királyságbeli engedélyesére?
Az 1831/2003/EK rendelet 4. cikke szerint az engedély kérelmezőjének vagy
képviselőjének uniós székhellyel kell rendelkeznie.
Ennélfogva az Egyesült Királyságban letelepedett engedélyesnek uniós
székhelyet kell létesítenie vagy uniós székhellyel rendelkező (letelepedett)
képviselőt kell kijelölnie.
Az engedélyt ennek megfelelően módosítani kell.

megállapításáról szóló 95/69/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések
megállapításáról (HL L 208., 1998.7.24., 43. o.).
11

Egy engedély jogosultjához kapcsolódó takarmány-adalékanyagok GMO-kat tartalmazó, azokból álló
vagy azokból előállított adalékanyagok, valamint a következő kategóriákba tartozó adalékanyagok:
állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok, kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok.

12

Az 1831/2003/EK rendelet 9. cikkének (6) bekezdése.

3

Az engedélyesnek tájékoztatnia kell a vonatkozó kapcsolattartási adatokról az
Európai Bizottságot, hogy a Bizottság lépéseket tehessen az 1831/2003/EK
rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárást követően az
adalékanyag engedélyezéséről szóló rendelet módosítására. Ez az eljárás
néhány (körülbelül 4) hónapot vesz igénybe, ezért az Egyesült Királyság
engedélyeseinek jóval korábban meg kell kezdeniük az eljárást, hogy az a
kilépés időpontja előtt befejeződjék.
4.

A GENERIKUS TAKARMÁNY-ADALÉKANYAGOKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY
Egy konkrét engedélyeshez nem kapcsolódó takarmány-adalékanyagokra (vagyis a
3. szakaszban említettektől eltérő takarmány-adalékanyagokra) (a továbbiakban:
generikus takarmány-adalékanyagok)13 a következők vonatkoznak:

5.



Az 1831/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az
engedély kérelmezőjének vagy képviselőjének uniós székhellyel kell
rendelkeznie. Amennyiben az engedélyt még nem adták meg, az Egyesült
Királyságban letelepedett kérelmezőnek le kell telepednie az EU-ban, vagy a
7. cikk (1) bekezdésével összhangban az Európai Unióban székhellyel
rendelkező (letelepedett) képviselőt kell kijelölnie, és tájékoztatnia kell a
vonatkozó kapcsolattartási adatokról az Európai Bizottságot;



Ugyanez alkalmazandó az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (5)
bekezdése szerint abban az esetben, ha a kérelmező az engedély új
használatát, módosítását vagy megújítását kéri;



Ha az adalékanyag már engedélyezett, a (korábbi) kérelmezőnek nem kell az
EU-ban székhellyel rendelkeznie vagy EU-beli képviselőt kijelölnie.

A

KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNYOK
TERVEZETT FELHASZNÁLÁSAINAK JEGYZÉKE

(PARNUTS)

A különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok engedélyezése iránti
kérelmeket a 767/2009/EK rendelet 9. és 10. cikke szabályozza. A 767/2009/EK
rendelet 10. cikkének (2) bekezdése értelmében a tervezett felhasználások jegyzéke
frissítését kérelmező személynek uniós székhellyel kell rendelkeznie.
Amennyiben az engedélyt még nem adták meg, a kérelmezőnek uniós székhellyel
kell rendelkeznie (az Unióban letelepedettnek kell lennie).
Ha a különleges táplálkozási célokra szánt takarmány már engedélyezett, úgy a
(korábbi) kérelmezőnek nem kell uniós székhellyel rendelkeznie (az Unióban
letelepedettnek lennie).
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Technológiai adalékanyagok, érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok és tápértékkel
rendelkező adalékanyagok. Lásd az 1831/2003/EK rendelet I. mellékletét.
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