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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ
ROBBANÓANYAGOKRA 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 polgári felhasználású robbanóanyagokkal
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 az Egyesült Királyságra
már nem alkalmazandók a polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó uniós
szabályok, különösen a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és
ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február
26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv3. Ez különösen az alábbi
következményekkel jár az uniós piacon a kilépés időpontjától kezdődően forgalomba
hozott polgári felhasználású robbanóanyagok területén4:
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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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Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az uniós piacon forgalomba hozott áruk tekintetében az átmeneti
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A Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése
és az ipari termékekre vonatkozó uniós szabályok5 a polgári felhasználású
robbanóanyagokra vonatkozó uniós szabályokat illetően is irányadó. Ez különösen a
gazdasági szereplők azonosítására (az EU-27 tagállamaiban letelepedett, a kilépés
időpontját megelőzően uniós forgalmazóknak minősülő gazdasági szereplők a
2014/28/EU irányelv alkalmazásában importőrré válnak) és azon követelményre
vonatkozik, miszerint a gazdasági szereplőknek a kilépés időpontjától kezdődően az
EU-27 valamely tagállamában bejelentett szervezet által kiállított tanúsítvánnyal
kell rendelkezniük.
2.

A POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ ROBBANÓANYAGOK JELÖLÉSE
A 2014/28/EU irányelv 51. cikkének (3) bekezdés alapján alkalmazandó, a polgári
felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomonkövethetőségi rendszerének
létrehozására vonatkozó 2008/43/EK bizottsági irányelv6 3. cikkének (1) bekezdése
értelmében a gyártott vagy behozott robbanóanyagokat egyedi azonosítóval kell
ellátni. A 2008/43/EK bizottsági irányelv 3. cikke (5) bekezdésének második
albekezdése szerint abban az esetben, ha a gyártási hely az Unión kívül helyezkedik
el és a gyártó nem az Unióban rendelkezik székhellyel (telepedett le), az érintett
robbanóanyagok importőrjének kapcsolatba kell lépnie az importáló tagállam
nemzeti hatóságával, hogy a gyártási helyhez kódot rendeljenek hozzá.
A kilépés időpontjától kezdődően az egyesült királyságbeli gyártási helyszínek
Unión kívül található gyártási helyszínnek minősülnek, és azokhoz a 27 tagú EUhoz tartozó importáló tagállam nemzeti hatóságának kódot kell hozzárendelnie.
A 2008/43/EK bizottsági irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint az Unióban
export céljára gyártott polgári felhasználású robbanóanyagot nem szükséges egyedi
azonosítóval ellátni, ha azt az importáló harmadik ország követelményei szerint
olyan azonosítással kell jelölni, ami lehetővé teszi a robbanóanyag
nyomonkövethetőségét. Az, hogy ez a kivétel a kilépés időpontjától kezdődően
alkalmazandó-e az EU-27 tagállamaiban gyártott, polgári felhasználású
robbanóanyagoknak az Egyesült Királyságba irányuló exportjára, attól függ, hogy
az Egyesült Királyságban a kilépés időpontjától kezdődően érvényben lesznek-e
nemzeti azonosítási követelmények.

A Bizottságnak a polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó uniós
jogszabályokkal
kapcsolatos
weboldala
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_hu#explosives)
általános
tájékoztatást nyújt a polgári felhasználású robbanóanyagokról. Ezek az oldalak szükség
esetén további információkkal frissülnek.
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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