EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE OBLASŤ KLÍMY

V Bruseli, 16. júla 2020
REV2 – nahrádza oznámenie
(REV1) z 19. decembra 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ TÝKAJÚCE SA
MONITOROVANIA A OVEROVANIA EMISIÍ CO2 Z NÁMORNEJ DOPRAVY
Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“1. V dohode o vystúpení2 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 2020. Do uvedeného dátumu sa právo EÚ v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve3.
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa
takáto dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom
prípade by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na
trh veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu,4 v colnej únii EÚ
a v oblasti DPH a spotrebných daní.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav po skončení prechodného obdobia.
Odporúčania zainteresovaným stranám:
S cieľom zohľadniť dôsledky uvedené v tomto oznámení sa odporúča:
‒

spoločnostiam uistiť sa, že po skončení prechodného obdobia budú dokumenty
o zhode, ako aj akékoľvek ďalšie overovacie činnosti podľa nariadenia
(EÚ) 2015/757 vydané len overovateľmi akreditovanými vnútroštátnym
akreditačným orgánom členského štátu EÚ,

1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7) (ďalej len „dohoda
o vystúpení“).

3

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné
v kontexte tohto oznámenia.

4

V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru
a služieb), ako je vzájomné uznávanie, zásada krajiny pôvodu a harmonizácia. Dohodou o voľnom
obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov
a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu.

‒

overovateľom v súčasnosti akreditovaným Akreditačnou službou Spojeného
kráľovstva (United Kingdom Accreditation Service) získať akreditáciu od
vnútroštátneho akreditačného orgánu členského štátu EÚ, ak chcú pokračovať vo
vykonávaní svojich činností podľa nariadenia (EÚ) 2015/757.

Upozornenie:
Toto oznámenie sa netýka:
⁻

pravidiel EÚ o námornej doprave vrátane námornej bezpečnosti,

⁻

ostatných pravidiel EÚ týkajúcich sa politiky v oblasti klímy.

Oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené5.
Po skončení prechodného obdobia sa nariadenie (EÚ) 2015/757 o monitorovaní,
nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy6 už nebude
uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Má to najmä tieto dôsledky:
1.

ROZSAH MONITOROVACÍCH A NAHLASOVACÍCH POVINNOSTÍ
Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/757 spoločnosti musia monitorovať
a nahlasovať emisie CO2 a ďalšie relevantné parametre pre akúkoľvek plavbu medzi
prístavmi členského štátu a pre akúkoľvek plavbu do alebo z prístavu členského
štátu za každú svoju loď, bez ohľadu na to, pod akou vlajkou sa plaví.
Po skončení prechodného obdobia sa na emisie CO2:


lodí v prístavoch podliehajúcich právomoci Spojeného kráľovstva ani



z plavieb z prístavu Spojeného kráľovstva do prístavu tretej krajiny a naopak

tieto požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie už nebudú vzťahovať.
2.

PLÁNY MONITOROVANIA A SPRÁVY O EMISIÁCH, AKREDITÁCIA OVEROVATEĽOV
Podľa článku 6 ods. 1 a článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/757 plány
monitorovania, v ktorých je okrem iného uvedená metóda monitorovania za každú
loď, a výročné správy o emisiách CO2 musia byť overené akreditovanými
overovateľmi.
Podľa článkov 13 a 17 nariadenia (EÚ) 2015/757 akreditovaní overovatelia musia
posúdiť zhodu plánu monitorovania a správy o emisiách s týmto nariadením pre
každú plavbu lode, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia (pozri vyššie).
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_sk.

6

Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55.
2

Ten istý akreditovaný overovateľ vydáva na základe správy o overovaní dokument
o zhode, ktorý sa musí nachádzať na palube danej lode.
Podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 2015/757 len overovatelia, ktorí sú akreditovaní
vnútroštátnym akreditačným orgánom členského štátu EÚ v súlade s nariadením
(ES) č. 765/20087, môžu vykonávať overovacie činnosti podľa nariadenia 2015/757.
Akreditačná služba Spojeného kráľovstva prestane byť vnútroštátnym akreditačným
orgánom v zmysle a na účely nariadenia (ES) č. 765/2008 na konci prechodného
obdobia8. V dôsledku toho osvedčenia o akreditácii, ktoré vydá, už po skončení
prechodného obdobia nebudú v EÚ platné ani uznávané.
Podľa nariadenia (EÚ) 2015/757 po skončení prechodného obdobia už overovatelia
akreditovaní Akreditačnou službou Spojeného kráľovstva nebudú môcť vykonávať
žiadne overovacie činnosti vrátane vydávania dokumentov o zhode9, 10.

Všeobecné informácie v tejto súvislosti možno nájsť na webovom sídle Komisie
o znižovaní
emisií
z námornej
dopravy
(https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_sk). Tieto stránky budú v prípade
potreby doplnené o ďalšie aktuálne informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy

7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú
požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (Ú. v. EÚ
L 218, 13.8.2008, s. 30).
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Pozri aj oddiel A.3 Oznámenia zainteresovaným stranám – vystúpenie Spojeného kráľovstva a
pravidlá EÚ v oblasti priemyselných výrobkov (REV2, 13. marec 2020), ktoré je uverejnené tu:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_sk.
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Dokumenty o zhode vydané v roku 2020 overovateľmi akreditovanými Akreditačnou službou
Spojeného kráľovstva za obdobie nahlasovania v roku 2019 ostávajú v platnosti do 30. júna 2021
[pozri článok 17 ods. 3 a článok 18 nariadenia (EÚ) 2015/757].
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Podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2072, ak právny subjekt žiadajúci o akreditáciu nemá
sídlo v členskom štáte, môže svoju žiadosť predložiť vnútroštátnemu akreditačnému orgánu
ktoréhokoľvek členského štátu, ktorý poskytuje akreditáciu v zmysle článku 16 nariadenia EÚ
(2015/757).
3

