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REV1 – nahrazuje oznámení ze dne
26. února 2019

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
REGULACE CHEMICKÝCH LÁTEK NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ REACH

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).
Doporučení zúčastněným stranám:

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132
odst. 1 dohody o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím
vylučuje.

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se výrobcům látek samotných
nebo obsažených ve směsích nebo v předmětech, vyráběných nebo uváděných na trh EU
v množství 1 tuny nebo větším za rok, kteří jsou usazeni ve třetí zemi, včetně Spojeného
království, zejména doporučuje, aby:
− zajistili, že držitelem registrace je výrobce nebo dovozce v EU, nebo
− určili jako držitele registrace dané látky výhradního zástupce v EU.
Následní uživatelé usazení v EU by proto měli zjistit, zda je látka, již používají,
zaregistrována držitelem registrace usazeným v EU. Pokud tomu tak není, následní
uživatelé by měli:
– odpovídajícím způsobem přizpůsobit dodavatelský řetězec (tj. najít náhradního
dodavatele),
– kontaktovat držitele registrace ze Spojeného království, aby se ujistili, že zamýšlí určit
svého výhradního zástupce, nebo
– na konci přechodného období zaregistrovat látku jako dovozci nebo výhradní zástupci
určení držitelem registrace ze Spojeného království.
A. PRÁVNÍ STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království přestane vztahovat nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky6 7. To má konkrétně tyto důsledky:
1.

REGISTRACE
1.1.

Registrace, jejichž držitel (výrobce, dovozce nebo výhradní zástupce) je
usazen ve Spojeném království
Podle článku 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 obecně platí, že látky samotné
nebo obsažené ve směsích nebo v předmětech, vyráběné nebo uváděné na trh
EU v množství 1 tuny nebo větším za rok, musí být registrovány u Evropské
agentury pro chemické látky (ECHA). Žadatel o registraci musí být usazen
v EU (čl. 3 body 4, 9 a 11 nařízení (ES) č. 1907/2006). Je-li výrobce usazen
ve třetí zemi, může určit fyzickou nebo právnickou osobu jako svého
„výhradního zástupce“ (článek 8 nařízení (ES) č. 1907/2006). Výhradní
zástupce musí splňovat požadavky uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1907/2006, zejména pokud jde o udržování přístupnosti informací o
množství a dodávkách registrovaných látek.

6

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

7

Pokud jde o použitelnost nařízení (ES) č. 1907/2006 na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení.
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Po skončení přechodného období již registrace, jejíž držitel (výrobce, dovozce
nebo výhradní zástupce) je usazen ve Spojeném království, nebude v EU
platná.
Výrobci usazení ve Spojeném království by proto měli:


převést registraci na výrobce nebo dovozce v EU, nebo



určit jako držitele registrace dané látky výhradního zástupce v EU.

ECHA zveřejnila podrobné pokyny, jak převést registraci před
vystoupením Spojeného království8.
Výrobci usazení ve třetí zemi využívající výhradního zástupce, který je
usazen ve Spojeném království, by měli registraci převést na výhradního
zástupce v EU.
Dovozci usazení ve Spojeném království dodávající látky, směsi nebo
předměty do zemí EU by měli podniknout kroky k zajištění toho, aby výrobce
ve třetí zemi, od něhož příslušné komodity dovážejí, určil jako držitele
registrace dané látky výhradního zástupce v EU.
1.2.

Relevantnost pro následné uživatele v EU
Podle článku 5 ve spojení s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 lze
vyrábět nebo uvádět na trh v množství 1 tuny nebo větším za rok pouze látky
samotné nebo obsažené ve směsi, které byly zaregistrovány v souladu s tímto
nařízením.
To znamená, že po skončení přechodného období již nebude možné látky,
které nejsou zaregistrované v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, dovážet
ze Spojeného království do EU v množství 1 tuny nebo větším za rok.
Následní uživatelé v EU by proto měli zjistit, zda je látka, již používají,
zaregistrována držitelem registrace usazeným v EU a zda jsou v této registraci
zahrnuta jejich užití. Pokud tomu tak není, následní uživatelé by měli:


odpovídajícím způsobem přizpůsobit dodavatelský řetězec (tj. najít
náhradního dodavatele) a v případě, že příslušná následná užití nejsou
podporována, podat o nich zprávu spolu se zprávou o chemické
bezpečnosti následného uživatele,



kontaktovat držitele registrace ze Spojeného království, aby se ujistili, že
zamýšlí určit svého výhradního zástupce, nebo



zaregistrovat látku jako dovozci nebo výhradní zástupci určení držitelem
registrace ze Spojeného království.

8

https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1
fb443ce-79de-6596-aae5-3f1033f1a5fb
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ECHA zveřejnila seznam všech látek, které jsou zaregistrovány výlučně
právními subjekty usazenými ve Spojeném království9.
1.3.

Společná podání / hlavní žadatel o registraci
Články 11 a 19 nařízení (ES) č. 1907/2006 vyžadují, aby společně
předkládané žádosti o registraci měly jednoho hlavního žadatele.
Jak je uvedeno v oddíle 1.1 tohoto oznámení, registrace, jejichž držitelem je
osoba usazená ve Spojeném království, po skončení přechodného období
pozbudou platnosti. Pokud je tato osoba hlavním žadatelem o registraci, je
třeba učinit kroky uvedené výše (viz oddíl 1.1). Pokud hlavní žadatel o
registraci nemá v úmyslu tyto kroky učinit, měl by úlohu hlavního žadatele
převzít některý z ostatních žadatelů, již společně předložili příslušnou žádost.

2.

POVOLENÍ
2.1.

Držitelé povolení a žadatelé o povolení usazení ve Spojeném království
Podle čl. 56 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 vyžaduje uvádění na trh nebo
používání látek uvedených v příloze XIV tohoto nařízení povolení Komise.
Podle čl. 62 odst. 2 ve spojení s čl. 3 body 9, 11 a 13 nařízení (ES)
č. 1907/2006 musí být žadatel o povolení a držitel povolení usazeni v EU.
Po skončení přechodného období proto již žádosti o povolení podané osobou
usazenou ve Spojeném království ani povolení, jejichž držitelem je osoba
usazená ve Spojeném království, nebudou v EU platné.
Pokud žádost o povolení nebo rozhodnutí o povolení zahrnuje i užití
následnými uživateli v dodavatelském řetězci žadatele / držitele povolení v
souladu s čl. 56 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, dotkne se konec platnosti
žádosti/povolení rovněž příslušných hospodářských subjektů usazených v EU,
jelikož žádost/povolení se na ně přestane vztahovat.
Tento scénář se týká v současnosti tří přijatých rozhodnutí o povolení.
Pokud jde o tato rozhodnutí, jakož i nevyřízené žádosti o povolení, jichž se
týká tento scénář, aby bylo zajištěno, že povolení/žádost zahrnuje i následné
uživatele, měl by držitel povolení / žadatel usazený ve Spojeném království
zajistit, aby:


9

dovozní činnost / žádost byla před koncem přechodného období
převedena na právní subjekt usazený v EU. Tento převod musí být
důsledkem změny právního subjektu (například v důsledku fúze,
rozdělení nebo prodeje aktiv) a osoba, na niž je žádost převedena,
musí být výrobcem, dovozcem nebo následným uživatelem
příslušných látek v rámci žádosti o povolení, nebo

https://echa.europa.eu/advice-to-companies
4



je-li držitel povolení / žadatel výrobcem, aby s účinkem od konce
přechodného období určil výhradního zástupce usazeného v EU.

Žadatel musí ECHA informovat o změně právního subjektu před koncem
přechodného období.
2.2.

Relevantnost pro následné uživatele v EU
Podle čl. 56 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 může povolení zahrnovat i
následná užití látky.
Následní uživatelé v EU, jejichž užití dané látky podléhá povolení, by proto
měli zjistit, zda je žadatel o povolení, v němž je jejich užití zahrnuto, usazen
ve Spojeném království.
V takovém případě by měl následný uživatel žadatele o povolení kontaktovat,
aby se ujistil, že žadatel uskuteční kroky uvedené v oddíle 2.1 tohoto
oznámení. Případně, pokud je žádost o povolení zahrnující užívání dané látky
příslušným následným uživatelem společnou žádostí podanou i dalšími
právními subjekty z EU, může být daná látka tomuto následnému uživateli
dodána spolužadatelem se sídlem v EU.

B.

RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
V čl. 41 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že existující a jednotlivě
identifikovatelné zboží, které bylo v souladu s právními předpisy před koncem
přechodného období uvedeno na trh v EU nebo Spojeném království, může být dále
dodáváno na trh EU nebo Spojeného království a může být v oběhu mezi těmito
dvěma trhy, než se dostane ke koncovému uživateli.
Hospodářský subjekt, který se na uvedené ustanovení odvolává, nese důkazní
břemeno a musí na základě jakéhokoli příslušného dokumentu prokázat, že zboží
bylo uvedeno na trh EU nebo Spojeného království před koncem přechodného
období10.
Pro účely uvedeného ustanovení se „uvedením na trh“ rozumí první dodání zboží k
distribuci, spotřebě nebo použití na trhu v průběhu obchodní činnosti, ať už za
úplatu, nebo bezplatně11. „Dodáním zboží k distribuci, spotřebě nebo použití“ se
rozumí, že „existující a jednotlivě identifikovatelné zboží poté, co prošlo fází
výroby, je předmětem písemné nebo ústní dohody mezi dvěma nebo několika
právnickými nebo fyzickými osobami o převedení vlastnictví, jakéhokoli jiného
vlastnického práva nebo držby dotčeného zboží, nebo je předmětem nabídky
právnické nebo fyzické osobě nebo osobám k uzavření takové dohody“12.

10

Článek 42 dohody o vystoupení.

11

Ustanovení čl. 40 písm. a) a b) dohody o vystoupení.

12

Ustanovení čl. 40 písm. c) dohody o vystoupení.
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C. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku13.
Tento protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění
Severního Irska, přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného
období14.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.
V tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla
EU použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní
Irsko, je na Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát15.
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že nařízení (ES) č. 1907/2006 se použije na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko16.
To znamená, že pokud jde o právní předpisy EU použitelné podle Protokolu o
Irsku/Severním Irsku na Spojené království s ohledem na Severní Irsko, odkazy na
EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat tak, že zahrnují Severní
Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno vykládat tak, že odkazují
pouze na Velkou Británii.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:
a) v případě registrace:


obecně platí, že látky samotné nebo obsažené ve směsích nebo v předmětech,
vyráběné nebo uváděné na trh v Severním Irsku v množství 1 tuny nebo
větším za rok, musí být registrovány u Evropské agentury pro chemické látky
(ECHA). To platí i v případě, že je látka přepravena z Velké Británie do
Severního Irska a uvedena na trh v Severním Irsku,



látka vyrobená v Severním Irsku a přepravená do EU nepředstavuje pro účely
registračních požadavků dováženou látku. Držitel registrace ze Spojeného
království usazený v Severním Irsku nemusí registraci převést na výrobce
nebo dovozce v EU a nemusí určit osobu, která bude jednat jako jeho
„výhradní zástupce“ v EU,



pokud je možné určit výhradního zástupce, bude se výhradní zástupce
usazený v Severním Irsku považovat za výhradního zástupce v EU (viz výše,
oddíl A.1);

b) v případě povolení:

13

Článek 185 dohody o vystoupení.

14

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

15

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

16

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 23 přílohy II uvedeného protokolu.
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na používání látek uvedených v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006
(dále jen „látky uvedené v příloze XIV“) a jejich uvádění na trh v Severním
Irsku se vztahují pravidla týkající se povolení podle nařízení (ES)
č. 1907/2006. To platí i v případě, že je látka přepravena z Velké Británie do
Severního Irska a uvedena na trh v Severním Irsku,



látky uvedené v příloze XIV vyráběné nebo uváděné na trh v Severním Irsku
vyžadují povolení podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby Spojené království s
ohledem na Severní Irsko


se podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu17,



zahájilo námitkové řízení, ochranný postup nebo rozhodčí řízení, pokud se
týkají předpisů, norem, posudků, registrací, osvědčení, schválení a povolení
vydaných nebo provedených členskými státy EU, 18



jednalo jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování, šetření a
povolování19.

Další informace naleznete na internetových stránkách ECHA věnovaných
„brexitu“ (https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu) a na internetových
stránkách
Komise
věnovaných
chemickým
látkám
(https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/
a
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm). Obsah těchto stránek
bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro životní prostředí
Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

17

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

18

Ustanovení čl. 7 odst. 3 pátého pododstavce Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

19

Ustanovení čl. 13 odst. 6 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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