EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Brusel 17. července 2020

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z UNIE A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
VÝVOZU A DOVOZU NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK („PŘEDCHOZÍ SOUHLAS“)

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 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království3 použije v plné
míře právo EU.
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 trhu 4, 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

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

4

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 zúčastněným stranám
zejména doporučuje, aby zvážily vývoz nebezpečných chemických látek do Spojeného
království a jejich dovoz ze Spojeného království5 a upravily své postupy s ohledem na
toto oznámení.

Upozornění:
Toto oznámení se netýká:
-

právních předpisů o chemických látkách v EU, například nařízení REACH,

-

celních režimů EU pro dovoz nebo vývoz.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení6.
Kromě toho upozorňujeme na obecnější oznámení týkající se zákazů a omezení, včetně
dovozních/vývozních licencí.
A. PRÁVNÍ STAV PLATNÝ PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 7. Přeprava
chemických látek z EU do Spojeného království bude vývozem z EU a přeprava
chemických látek ze Spojeného království do EU bude dovozem do EU. To má zejména
tyto důsledky:


vývoz chemických látek uvedených v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012
z EU do Spojeného království po skončení přechodného období vyžaduje
oznámení určenému vnitrostátnímu orgánu nejpozději 35 dnů před očekávaným
datem vývozu8,



vývoz chemických látek uvedených v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012
z EU do Spojeného království po skončení přechodného období vyžaduje
výslovný souhlas Spojeného království před tím, než se může vývoz uskutečnit,
pokud určený vnitrostátní orgán členského státu vývozce na žádost vývozce a po
konzultaci s Komisí nerozhodne, že se tento výslovný souhlas nevyžaduje,
protože na chemickou látku je vydána licence, nebo je chemická látka
registrována nebo povolena ve Spojeném království9,

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu
nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/gettingready-end-transition-period_cs

7

Pokud jde o použitelnost nařízení (EU) č. 649/2012 na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení.

8

Článek 8 nařízení (EU) č. 649/2012.

9

Článek 14 nařízení (EU) č. 649/2012.
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vývoz chemických látek uvedených v části 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012
z EU do Spojeného království po skončení přechodného období vyžaduje
výslovný souhlas Spojeného království, a to buď prostřednictvím odpovědi o
dovozu podle Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen
„úmluva“), nebo prostřednictvím odpovědi na žádost o výslovný souhlas10,



vývoz chemických látek uvedených v příloze III úmluvy ze Spojeného království
do EU po skončení přechodného období vyžaduje rozhodnutí EU o dovozu11,



na veškerý vývoz chemických látek uvedených v příloze I nařízení (EU)
č. 649/2012 z EU do Spojeného království a veškerý dovoz těchto chemických
látek ze Spojeného království do EU se po skončení přechodného období vztahují
informační požadavky stanovené v článku 10 nařízení (EU) č. 649/2012,



po skončení přechodného období již EU nebude třetím zemím oznamovat vývoz
ze Spojeného království. Agentura ECHA na konci přechodného období zruší
všechny nevyřízené oznamovací postupy týkající se vývozců ve Spojeném
království,



odpovědi EU o dovozu chemických látek uvedených v příloze III úmluvy12 se po
skončení přechodného období již nebudou vztahovat na Spojené království,



chemické látky vyvážené z EU do Spojeného království po skončení přechodného
období musí být v souladu s pravidly EU pro balení a označování chemických
látek, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s žádnými zvláštními požadavky
dovážejících smluvních stran nebo jiných zemí13,



po skončení přechodného období zpřístupní agentura ECHA prostřednictvím
systému ePIC oznámení o vývozu obdržená od Spojeného království v souladu s
článkem 12 úmluvy14.

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.

10

Článek 14 nařízení (EU) č. 649/2012.

11

Článek 11 úmluvy.

12

Článek 13 nařízení (EU) č. 649/2012.

13

Článek 17 nařízení (EU) č. 649/2012.

14

Článek 9 nařízení (EU) č. 649/2012.
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Příklad: Nařízení (EU) č. 649/2012 se nevztahuje na konkrétní zásilku nebezpečných
chemických látek, jejíž přeprava probíhá na konci přechodného období mezi EU a
Spojeným královstvím.
C. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku 15. Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období16.
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 stát.17
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že nařízení (EU) č. 649/2012 se použije na
Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko18.
To znamená, že 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:


dodávky chemických látek mezi Severním Irskem a EU se nepovažují za dovoz
nebo vývoz, a proto se nařízení (EU) č. 649/2012 na tyto dodávky nevztahuje,



vývoz chemické látky uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 649/2012 ze Severního
Irska do třetí země musí být v souladu s uvedeným nařízením, včetně předložení
oznámení o vývozu prostřednictvím systému ePIC, a v případě chemických látek
uvedených v části 2 nebo 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 musí být splněn
požadavek získat výslovný souhlas dovážející země,



odpovědi EU o dovozu chemických látek uvedených v příloze III úmluvy se po
skončení přechodného období nadále použijí na dovoz ze třetích zemí do
Severního Irska19,



EU odpovídá za vydávání odpovědí na žádosti o výslovný souhlas s vývozem
chemických látek z Velké Británie nebo třetích zemí do Severního Irska,

15

Článek 185 dohody o vystoupení.

16

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

17

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

18

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 23 přílohy 2 uvedeného protokolu.

19

Článek 13 nařízení (EU) č. 649/2012.
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požadavky na informace stanovené v článku 10 nařízení (EU) č. 649/2012 se
vztahují na vývozce a dovozce v Severním Irsku, kteří vyvážejí do Velké Británie
nebo do třetí země a dovážejí z Velké Británie nebo ze třetí země.

Podle čl. 6 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku se ustanovení práva Unie, jejichž
použitelnost tento protokol stanoví a která zakazují nebo omezují vývoz zboží, použijí
pouze na obchod mezi Severním Irskem a jinými částmi Spojeného království v rozsahu
striktně vyžadovaném jakýmikoli mezinárodními závazky Unie.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


vývoz chemických látek uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 649/2012 ze
Severního Irska do Velké Británie musí být v souladu pouze s pravidly
uvedeného nařízení, která provádějí úmluvu. Například vývoz chemické látky
uvedené v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 ze Severního Irska do Velké
Británie musí být oznámen vývozcem, ale neexistuje žádný požadavek získat
výslovný souhlas Spojeného království s ohledem na Velkou Británii,



pravidla pro balení a označování chemických látek20 platí pouze pro vývoz
chemických látek ze Severního Irska do Velké Británie v míře nezbytné pro
dosažení souladu s článkem 13 úmluvy.

Protokol o Irsku/Severním Irsku vylučuje možnost, aby se Spojené království s ohledem
na Severní Irsko podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto procesu21.
Další informace naleznete na internetových stránkách ECHA věnovaných
„brexitu“ (https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu) a na internetových
stránkách Komise o pravidlech EU pro vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek
(https://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/regulation/index_en.htm).
Obsah těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro životní prostředí

20

Článek 17 nařízení (EU) č. 649/2012.

21

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.
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