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Podrobný zoznam právnych predpisov Únie o výrobkoch je uvedený v prílohe.

ÚVOD
Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“2. V dohode o vystúpení3 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 20204. Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve5.
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 6, v colnej únii EÚ
a v oblasti DPH a spotrebných daní.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav platný po skončení prechodného obdobia (časť A nižšie). V tomto oznámení
sa tiež vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia
(časť B nižšie), ako aj pravidlá uplatniteľné v Severnom Írsku po skončení prechodného
obdobia (časť C nižšie).

Odporúčania zainteresovaným stranám:
S cieľom riešiť dôsledky uvedené v tomto oznámení sa výrobcom odporúča najmä:
− zabezpečiť vydanie osvedčenia notifikovaným orgánom EÚ, ak sa takéto osvedčenie
vyžaduje v právnych predpisoch EÚ o výrobkoch,
− zabezpečiť súlad s požiadavkami týkajúcimi sa sídla, pokiaľ ide o „zodpovedné
osoby“ za dodržiavanie právnych predpisov a o splnomocnených zástupcov,
− ak je to potrebné, prispôsobiť označovanie výrobkov.

2

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

3

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“).

4

Prechodné obdobie možno pred 1. júlom 2020 jedenkrát predĺžiť najviac o jeden alebo dva roky
(článok 132 ods. 1 dohody o vystúpení). Vláda Spojeného kráľovstva takéto predĺženie zatiaľ vylučuje.

5

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

6

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.

2

Upozornenie:
Toto oznámenie sa netýka pravidiel EÚ v oblasti agropotravinárskych výrokov, liekov,
motorových vozidiel, leteckej bezpečnosti a väčšiny chemických látok. Uvedeným
oblastiam sú venované samostatné oznámenia.
Orientačný zoznam právnych predpisov Únie o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje toto
oznámenie, je uvedený v prílohe7.
Toto oznámenie by sa malo vykladať v spojení s doplňujúcimi a konkrétnejšími
oznámeniami o právnych dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva, ktoré sa
uverejňujú pre každý z aktov Únie uvedených v prílohe.
A. PRÁVNY STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
Po skončení prechodného obdobia sa pravidlá EÚ v oblasti nepotravinových
a nepoľnohospodárskych výrobkov bez ohľadu na to, či sú tieto výrobky určené na
použitie spotrebiteľmi alebo na profesionálne použitie (ďalej len „právne predpisy Únie
o výrobkoch“), už nebudú uplatňovať na Spojené kráľovstvo.8. Má to najmä tieto
dôsledky:
1.

URČENIE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
Podľa právnych predpisov Únie o výrobkoch je dovozca hospodársky subjekt9 so
sídlom v Únii, ktorý umiestňuje výrobok z tretej krajiny na trh Únie10. Po skončení

7

Bez ohľadu na to, aký spôsob harmonizácie použil zákonodarca, sa v rôznych právnych predpisoch EÚ
o výrobkoch bežne vyskytuje niekoľko spoločných prvkov (napr. pojem umiestnenia výrobku na trh
a jeho sprístupnenia; vymedzenie pojmu hospodársky subjekt). Okrem takýchto spoločných prvkov
majú právne predpisy Únie založené na tzv. novom prístupe rovnaký prístup k technickej harmonizácii,
keďže stanovujú jednak spoločné požiadavky („základné požiadavky“ vyjadrené v podobe požiadaviek
na výkon alebo cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť) na to, ako musí byť výrobok navrhnutý a vyrobený,
aby spĺňal požadovanú úroveň napr. ochrany zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia, a ďalej
potom postup posudzovania zhody vybratý zo spoločného súboru modulov, ktorý sa musí dodržiavať,
aby sa preukázal súlad s danými požiadavkami. Viac súvisiacich informácií sa nachádza v oznámení
Komisie 2016/C 272/01 s názvom Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich
sa výrobkov 2016 (Ú. v. EÚ C 272, 26.7.2016, s. 1) (ďalej len „modrá príručka“).

8

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť právnych predpisov EÚ o priemyselných výrobkoch na Severné Írsko, pozri
časť C tohto oznámenia.

9

V právnych predpisoch Únie o výrobkoch sa ako hospodárske subjekty vymedzujú výrobca, dovozca,
distribútor a splnomocnený zástupca.

10

V prípade výťahov neexistujú žiadni dovozcovia ani distribútori, keďže výťahy sa stávajú hotovými
výrobkami až po nainštalovaní v budovách alebo stavbách. Z toho vyplýva, že výťahy umiestňuje na trh
výlučne montážnik v okamihu, keď ich po montáži a dokončení platného postupu posúdenia zhody,
umiestnení označenia CE a vydaní vyhlásenia o zhode odovzdáva do užívania. Pozri článok 2 ods. 5
a odôvodnenie 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných
komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).
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prechodného obdobia sa výrobca alebo dovozca so sídlom v Spojenom kráľovstve
už nebude považovať za hospodársky subjekt so sídlom v Únii. V dôsledku toho sa
hospodársky subjekt so sídlom v EÚ, ktorý bol pred skončením prechodného
obdobia považovaný v EÚ za distribútora výrobkov dodávaných zo Spojeného
kráľovstva, stane vo vzťahu k takýmto výrobkom dovozcom na účely právnych
predpisov Únie o výrobkoch. Tento hospodársky subjekt bude musieť spĺňať
prísnejšie povinnosti platné pre dovozcu, najmä pokiaľ ide o overovanie zhody
výrobkov a podľa okolností uvádzanie kontaktných údajov na výrobku alebo jeho
označení11.
V prípade určitých kategórií výrobkov sa v právnych predpisoch Únie o výrobkoch
stanovujú „zodpovedné osoby“, ktoré sú poverené osobitnými úlohami
vzťahujúcimi sa na zabezpečenie trvalého dodržiavania právnych predpisov
a spoluprácu s orgánmi dohľadu nad trhom. Tieto „zodpovedné osoby“ musia byť
usadené v Únii, napríklad:
• zodpovedná osoba pre kozmetické výrobky12 a od 16. júla 2021 zodpovedná
osoba pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy uvedené v článku 4
ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/102013, alebo
• splnomocnení zástupcovia, ktorých vymenovanie výrobcom je vo všeobecnosti
dobrovoľné, s výnimkou zdravotníckych pomôcok14 a vybavenia námorných
lodí15.
Zodpovedné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve prídu po skončení
prechodného obdobia o svoje postavenie na účely platných právnych predpisov
11

Pozri kapitolu 3 modrej príručky.

12

Články 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009
o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

13

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov
a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169,
25.6.2019, s. 1). V článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020 sa stanovuje, že výrobok, na ktorý sa
vzťahujú právne predpisy uvedené v článku 4 ods. 5, sa môže uvádzať na trh len vtedy, ak existuje
osoba usadená v Únii, ktorá je zodpovedná za úlohy v oblasti dodržiavania súladu s predpismi
stanovené v článku 4 ods. 3. V článku 4 ods. 2 sa stanovuje, že zodpovednou osobou môže byť
ktorýkoľvek z týchto subjektov: a) výrobca; b) dovozca; c) splnomocnený zástupca; d) poskytovateľ
logistických služieb. Podľa článku 4 ods. 4 sa na výrobku alebo na jeho obale, na balíku alebo
v sprievodnom dokumente musí uviesť názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná
ochranná známka a kontaktné údaje zodpovednej osoby. Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať od
16. júla 2021.

14

Článok 14 smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1),
článok 10a smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach
(Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17) [obidve smernice od 26. mája 2020 nahradí nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1), v ktorom sa táto otázka upravuje
v článku 11] a článok 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických
zdravotných pomôckach in vitro (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1) [od 26. mája 2022 ho nahradí
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176), v ktorom
sa táto otázka upravuje v článku 11].

15

Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ
L 257, 28.8.2014, s. 146).
4

Únie o výrobkoch, a to bez ohľadu na to, kedy boli výrobky umiestnené na trh.
Výrobcovia preto musia zabezpečiť, aby po skončení prechodného obdobia ich
zodpovedné osoby mali sídlo v EÚ.
V prípade, že existujú sektorové databázy (napr. Cosmetic Registration Portal –
Portál pre registráciu kozmetických výrobkov či Eudamed pre zdravotnícke
pomôcky), informácie o zodpovedných osobách sa zaznamenávajú do týchto
databáz, a preto v nich bude možné sledovať akékoľvek zmeny.
Tovar uvedený na trh EÚ po skončení prechodného obdobia bude musieť spĺňať
všetky ustanovenia práva Únie platné v čase uvedenia výrobkov na trh. To okrem
iného znamená, že v prípadoch, keď sa to bude vyžadovať, budú musieť uviesť
údaje o „zodpovednej osobe“ v EÚ.
2.

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY A NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY16
V prípade niektorých kategórií výrobkov právne predpisy Únie vyžadujú, aby bola
do postupu posudzovania zhody zapojená kvalifikovaná tretia strana označovaná
ako notifikovaný orgán. Notifikované orgány musia byť usadené v členskom štáte
a notifikujúci orgán členského štátu ich musí poveriť vykonávaním úloh
posudzovania zhody stanovených v príslušnom právnom akte Únie o výrobkoch.
Po skončení prechodného obdobia preto notifikované orgány Spojeného kráľovstva
stratia postavenie notifikovaných orgánov EÚ a budú odstránené z informačného
systému Komisie o notifikovaných organizáciách (databáza NANDO17). Z tohto
dôvodu orgány Spojeného kráľovstva nebudú po skončení prechodného obdobia
v takom postavení, aby mohli plniť úlohy posudzovania zhody podľa právnych
predpisov Únie o výrobkoch.
Ak príslušný postup posudzovania zhody vyžaduje alebo umožňuje zapojenie tretej
strany, bude pre výrobky uvedené na trh po skončení prechodného obdobia potrebné
osvedčenie vydané subjektom uznaným ako notifikovaný orgán EÚ v čase uvedenia
tohto výrobku na trh.
Preto budú musieť hospodárske subjekty buď požiadať o nové osvedčenie vydané
notifikovaným orgánom EÚ, alebo zabezpečiť presun dokumentácie a príslušného
osvedčenia od notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva k notifikovanému
orgánu EÚ, ktorý následne prevezme zodpovednosť za toto osvedčenie. Táto
zodpovednosť závisí od konkrétneho postupu posudzovania zhody, ktorý sa pre

16

Právne dôsledky stanovené v tomto oddiele sa takisto primerane vzťahujú na:
a) európske technické posúdenia vydané orgánmi technického posudzovania poverenými orgánmi
Spojeného kráľovstva na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov
na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5);
b) osvedčenia alebo schválenia vydané inšpektorátom používateľov alebo uznávanou organizáciou
tretej strany poverenou orgánmi Spojeného kráľovstva na základe smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164).

17

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.
5

príslušný výrobok vyžaduje v príslušných právnych predpisoch uvedených
v prílohe. Presun osvedčení od notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva
k notifikovanému orgánu EÚ sa musí uskutočniť pred skončením prechodného
obdobia na základe zmluvného dojednania medzi výrobcom, notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva a notifikovaným orgánom EÚ.
Po presunutí osvedčenia sa bude musieť príslušným spôsobom aktualizovať
vyhlásenie o zhode EÚ (vypracované výrobcom) a osvedčenie vydané
notifikovaným orgánom: v týchto dokumentoch bude potrebné uviesť skutočnosť,
že za osvedčenie odteraz zodpovedá notifikovaný orgán EÚ, ako aj
údaje/identifikačné čísla starého notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva
a nového notifikovaného orgánu EÚ.
Ak je vyššie uvedená dokumentácia o výrobku v poriadku, nie je potrebné zmeniť
číslo notifikovaného orgánu na výrobkoch, ktoré už sú umiestnené na trh EÚ alebo
ktoré boli vyrobené pred presunutím osvedčení a ešte neboli umiestnené na trh EÚ
alebo trh Spojeného kráľovstva. Výrobky, ktoré boli vyrobené po presunutí
osvedčenia, by však mali byť označené číslom nového notifikovaného orgánu EÚ,
pričom nebude možné ďalej používať číslo notifikovaného orgánu Spojeného
kráľovstva18.
3.

AKREDITÁCIA
Akreditácia je osvedčenie vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré
potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky na vykonávanie
špecifickej činnosti posudzovania zhody. Akreditácia je uprednostňovaným
prostriedkom na preukázanie technickej spôsobilosti notifikovaných orgánov, ak sa
v právnych predpisoch Únie o výrobkoch nestanovuje inak. Právny rámec pre
organizáciu a fungovanie európskeho akreditačného systému sa stanovuje
v nariadení č. 765/200819.
Akreditačná služba Spojeného kráľovstva prestane byť po skončení prechodného
obdobia vnútroštátnym akreditačným orgánom v zmysle nariadenia č. 765/2008 a na
účely uvedeného nariadenia. V dôsledku toho sa jej osvedčenia o akreditácii už
nebudú považovať za „akreditáciu“ v zmysle nariadenia č. 765/2008 a po skončení
prechodného obdobia už nebudú platné ani uznávané v rámci EÚ v súlade
s uvedeným nariadením20.

18

Treba takisto upozorniť, že v oblasti rekreačných plavidiel a vodných skútrov musí byť každý skúter
umiestnený na trh EÚ označený jedinečným kódom výrobcu prideleným orgánmi členského štátu alebo
oprávnenými vnútroštátnymi organmi. Viac informácií nájdete v príslušnom Oznámení
zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie a pravidlá EÚ pre rekreačné
plavidlá
a vodné
skútre,
uverejnenom
tu:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/preparedness-notices_sk#grow.

19

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 a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

20

Pozri aj iné príslušné oznamy o pripravenosti týkajúce sa akreditácie, ako je Oznámenie
zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti
fluórovaných skleníkových plynov a Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného
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B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
1.

PRIEMYSELNÉ

VÝROBKY UMIESTNENÉ NA TRH EÚ
KRÁĽOVSTVA PRED SKONČENÍM PRECHODNÉHO OBDOBIA

ALEBO

SPOJENÉHO

V článku 41 ods. 1 dohody o vystúpení sa stanovuje, že existujúci a jednotlivo
identifikovateľný tovar, ktorý bol zákonne umiestnený na trh v EÚ alebo
v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia, môže zostať naďalej
sprístupnený na trhu EÚ alebo Spojeného kráľovstva a pohybovať sa medzi týmito
dvoma trhmi až dovtedy, kým sa dostane ku koncovému používateľovi, alebo byť
uvedený do používania v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve, v súlade
s uplatniteľnými ustanoveniami práva EÚ.
Pojem umiestnenie výrobku na trh sa týka jednotlivých výrobkov. Toto ustanovenie
sa teda bude uplatňovať len na tie jednotlivé výrobky, ktoré boli umiestnené na trh
v EÚ alebo Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia, ale nebude
sa týkať všeobecne typov alebo radov výrobkov.
Hospodársky subjekt, ktorý sa opiera o uvedené ustanovenie, nesie dôkazné
bremeno preukázania na základe príslušného dokumentu, že tovar bol umiestnený
na trh v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia21.
Takýto dôkaz môže predstavovať akýkoľvek relevantný dokument bežne používaný
v obchodných transakciách (napr. zmluva o predaji tovaru, ktorý už bol vyrobený,
faktúra, dokumenty týkajúce sa prepravy tovaru na distribúciu alebo podobné
obchodné dokumenty). Nie je potrebné vytvoriť nový typ dokumentu na tento účel.
V praxi sa takýto dôkaz bude musieť predložiť v prípade kontrol pri dovoze do EÚ
alebo Spojeného kráľovstva alebo v prípade kontrol vykonávaných orgánmi
dohľadu nad trhom. Na základe predložených listinných dôkazov musí byť možné
overiť, či sa jednotlivý tovar a množstvá uvedené v týchto dokumentoch zhoduje
s tovarom a množstvami predloženými colným úradom alebo kontrolovanými
orgánmi dohľadu nad trhom, napríklad odkazom na osobitný identifikačný prvok
(identifikačné prvky) tovaru.
Na účely uvedeného ustanovenia „umiestnenie na trh“ je prvé dodanie tovaru na
distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu v rámci obchodnej činnosti, či už za
poplatok, alebo bezplatne22. „Dodanie tovaru na distribúciu, spotrebu alebo
používanie“ znamená, že „existujúci a jednotlivo identifikovateľný tovar po tom,
ako prešiel štádiom výroby, je predmetom písomnej alebo ústnej dohody medzi
dvoma alebo viacerými právnickými alebo fyzickými osobami na účely prevodu
vlastníctva, akéhokoľvek iného vlastníckeho práva alebo držby predmetného tovaru,
alebo je predmetom ponuky právnickej alebo fyzickej osobe alebo osobám na
uzavretie takejto dohody“23. „Uvedenie do používania“ je „prvé použitie tovaru
kráľovstva
a systém
obchodovania
s emisiami
v EÚ
(ETS),
uverejnené
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk#clima.
21

Článok 42 dohody o vystúpení.

22

Článok 40 písm. a) a b) dohody o vystúpení.

23

Článok 40 písm. c) dohody o vystúpení.
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tu:

v rámci Únie alebo Spojeného kráľovstva koncovým používateľom na účely, na
ktoré bol určený, alebo, v prípade vybavenia námorných lodí, umiestnenie na
palubu“24.
To znamená, že individuálny výrobok umiestnený na trh v Spojenom kráľovstve
podľa tohto vymedzenia pred skončením prechodného obdobia môže byť naďalej
sprístupnený (napr. môže sa naďalej dodávať na účely distribúcie, spotreby alebo
používania), uvedený do prevádzky25 (ak je to vhodné) a používaný v EÚ po
skončení prechodného obdobia a naopak.
Medzi situácie, ktoré sa považujú za umiestnenie na trh, možno napríklad zahrnúť:
 predajnú zmluvu výrobcu s dovozcom, distribútorom (aj v rámci skupiny pod
podmienkou, že je možné identifikovať skutočnú transakciu) alebo koncovým
zákazníkom, u ktorého bola dokončená výroba daného tovaru,
 predaje cez internet: len keď zákazník dostane potvrdenie svojej objednávky,
v ktorej je uvedený špecifický, už vyrobený tovar, na ktorý sa vzťahuje
transakcia a ktorý je pripravený na odoslanie zákazníkovi.
Tieto situácie sa naopak nepovažujú za umiestnenie na trh:
 vopred objednaný tovar, ktorý ešte nie je vyrobený,
 zmluva na dodávky zastupiteľného tovaru (napr. x jednotiek výrobku y, ktoré
nie sú individuálne identifikovateľné),
 tovar vyrobený a držaný na sklade výrobcu, ktorý sa zatiaľ nedodáva na účely
distribúcie, spotreby alebo používania,
 všeobecná ponuka výrobku cez internet (až po zadaní objednávky zákazníka
a jej potvrdení sa špecifický tovar, na ktorý sa vzťahuje transakcia a ktorý je
pripravený na odoslanie, považuje za tovar umiestnený na trh).

PRÍKLAD 1: Tovar sa pred skončením prechodného obdobia fyzicky nachádza
v distribučnom reťazci alebo sa už používa na trhu v EÚ alebo Spojenom kráľovstve:


Kozmetický výrobok, ktorý veľkoobchodník drží v EÚ na účely jeho následnej
distribúcie alebo ktorý sa už nachádza v regáloch obchodného domu; röntgenový
prístroj (zdravotnícka pomôcka) osvedčený notifikovaným orgánom Spojeného
kráľovstva, ktorý veľkoobchodník drží v EÚ alebo ktorý už bol dodaný do nemocnice
v EÚ, kde sa používa.

Tieto výrobky boli umiestnené na trh EÚ pred skončením prechodného obdobia a môžu sa ďalej
sprístupňovať na trhu EÚ alebo Spojeného kráľovstva a pohybovať sa medzi týmito dvoma
trhmi, kým sa nedostanú k svojim koncovým používateľom, byť uvedené do používania (ak je to
vhodné) a naďalej sa používať v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve bez potreby opakovanej
certifikácie, opakovaného označenia alebo úprav výrobku. Touto skutočnosťou nie je dotknutá
24

Článok 40 písm. d) dohody o vystúpení.

25

V súlade s uvedenými skutočnosťami to v prípade vybavenia námorných lodí znamená umiestnenie na
palubu lode EÚ, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).
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povinnosť vymenovať novú zodpovednú osobu alebo splnomocneného zástupcu (podľa
okolností) so sídlom v EÚ, ak súčasná zodpovedná osoba alebo splnomocnený zástupca majú
sídlo v Spojenom kráľovstve, ako sa stanovuje vyššie v oddiele A.1.
PRÍKLAD 2: Tovar vyrobený v EÚ, v Spojenom kráľovstve či v inej tretej krajine, ktorý
bol predaný zákazníkovi v EÚ pred skončením prechodného obdobia a po ukončení fázy
výroby, ale k dátumu skončenia prechodného obdobia nebol fyzicky doručený zákazníkovi
v EÚ:
 Kotúčovú pílu (strojové zariadenie) vyrobenú v USA a osvedčenú notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva výrobca predal holandskému závodu 15. decembra
2020, ale na holandskú colnicu bude dovezená až 15. januára 2021.
Platí to isté, čo pri tovare v príklade 1. Dátumom umiestnenia na trh Únie (EÚ) je dátum
transakcie (prvé dodanie) medzi výrobcom a zákazníkom v EÚ po ukončení fázy výroby.
Umiestnenie na trh si nevyžaduje fyzickú dodávku výrobku.
PRÍKLAD 3: Tovar dovezený do Spojeného kráľovstva z tretej krajiny alebo vyrobený
v Spojenom kráľovstve sa pred skončením prechodného obdobia následne predal
zákazníkovi v EÚ, ale k tomuto dátumu nebol fyzicky doručený zákazníkovi v EÚ.
 Röntgenový prístroj vyrobený v USA a osvedčený notifikovaným orgánom Spojeného
kráľovstva sa 15. decembra 2020 predá veľkoobchodníkovi v Spojenom kráľovstve
a veľkoobchodník ho 15. januára 2021 dovezie do Spojeného kráľovstva.
Veľkoobchodník zo Spojeného kráľovstva ho následne 30. januára 2021 predá
holandskej nemocnici a prístroj bude dovezený na holandskú colnicu 15. februára
2021.
 Röntgenový prístroj vyrobený v Spojenom kráľovstve a osvedčený notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva výrobca buď priamo predá holandskej nemocnici,
alebo ho predá prostredníctvom distribútora v Spojenom kráľovstve. V obidvoch
prípadoch sa transakcia s holandskou nemocnicou uskutoční 15. decembra 2020
a prístroj bude dovezený na holandskú colnicu 15. januára 2021.
V obidvoch príkladoch je dátumom umiestnenia na trh v Spojenom kráľovstve dátum transakcie
(prvé dodanie) medzi výrobcom a zákazníkom zo Spojeného kráľovstva (veľkopredajca/dovozca
alebo distribútor). Umiestnenie na trh si nevyžaduje fyzickú dodávku výrobku. Tento výrobok sa
považuje za umiestnený na trh v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia,
a môže byť preto ďalej sprístupnený na trhu EÚ alebo Spojeného kráľovstva, pohybovať sa
medzi týmito dvoma trhmi, kým sa nedostane ku koncovému používateľovi, byť uvedený do
používania (ak je to vhodné) a ďalej sa používať v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve bez potreby
opakovanej certifikácie, opakovaného označenia alebo úprav výrobku. Touto skutočnosťou nie je
dotknutá povinnosť vymenovať novú zodpovednú osobu alebo splnomocneného zástupcu (podľa
okolností) so sídlom v EÚ, ak súčasná zodpovedná osoba alebo splnomocnený zástupca majú
sídlo v Spojenom kráľovstve, ako sa stanovuje vyššie v oddiele A.1.

2.

PRENOS

INFORMÁCIÍ OD ORGÁNU
ORGÁNU EÚ A NAOPAK

SPOJENÉHO

KRÁĽOVSTVA K NOTIFIKOVANÉMU

Článok 46 dohody o vystúpení obsahuje ustanovenia, ktorými sa v prípade potreby
uľahčí prenos informácií v súvislosti s posudzovaním zhody medzi notifikovanými
orgánmi zriadenými v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ v prípade, že dôjde
k výmene notifikovaného orgánu. Podľa článku 46 ods. 1 „Spojené kráľovstvo
zabezpečí, aby informácie, ktorými pred skončením prechodného obdobia disponuje
orgán posudzovania zhody zriadený v Spojenom kráľovstve v súvislosti so svojimi
činnosťami v postavení notifikovaného orgánu podľa práva Únie, boli na žiadosť
9

držiteľa osvedčenia bezodkladne sprístupnené notifikovanému orgánu zriadenému
v členskom štáte, ktorý držiteľ osvedčenia určí.“ Článok 46 ods. 2 obsahuje
zrkadlové ustanovenie, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje zabezpečenie
toho, aby informácie, ktorými disponujú notifikované orgány v EÚ, boli na žiadosť
držiteľa osvedčenia sprístupnené orgánu posudzovania zhody zriadenému
v Spojenom kráľovstve.
C. PRAVIDLÁ

UPLATNITEĽNÉ V

SEVERNOM ÍRSKU

PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO

OBDOBIA

Po skončení prechodného obdobia sa uplatní protokol o Írsku/Severnom Írsku26. Protokol
o Írsku/Severnom Írsku podlieha pravidelnému udeleniu súhlasu zákonodarného
zhromaždenia Severného Írska, pričom počiatočné obdobie uplatňovania trvá štyri roky
po skončení prechodného obdobia27.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že určité ustanovenia práva EÚ sa
uplatnia aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve,
pokiaľ ide o Severné Írsko. V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa EÚ a Spojené
kráľovstvo ďalej dohodli, že v rozsahu, v akom sa pravidlá EÚ uplatňujú na Spojené
kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné
Írsko, sa so Severným Írskom zaobchádza ako s členským štátom28.
V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že väčšina právnych predpisov
uvedených v prílohe k tomuto oznámeniu sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide
o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko29.
Znamená to, že odkazy na EÚ v častiach A a B tohto oznámenia sa musia chápať tak, že
zahŕňajú aj Severné Írsko, zatiaľ čo odkazy na Spojené kráľovstvo sa musia chápať tak,
že odkazujú len na Veľkú Britániu.
Konkrétne to okrem iného znamená, že:


Výrobky umiestnené na trh v Severnom Írsku musia spĺňať platné právne
predpisy EÚ.



Výrobok vyrobený v Severnom Írsku a zaslaný do EÚ sa na účely označovania
a identifikácie hospodárskych subjektov/zodpovedných osôb (pozri vyššie, oddiel
A.1) nepovažuje za dovezený výrobok.



Výrobok zaslaný z Veľkej Británie do Severného Írska sa považuje za dovezený
výrobok (pozri vyššie, úvod oddielu A a oddiel A.1).

26

Článok 185 dohody o vystúpení.

27

Článok 18 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

28

Článok 7 ods. 1 dohody o vystúpení v spojení s článkom 13 ods. 1 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

29

Článok 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku a oddiely 8 až 19, 21, 23, 27 a 28 prílohy 2
k uvedenému protokolu.
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Dovozcovia, splnomocnený zástupca a iné „zodpovedné osoby“ môžu byť
usadené v Severnom Írsku (pozri vyššie, oddiel A.1).



Osvedčenia vydané notifikovaným orgánom vo Veľkej Británii nie sú platné
v Severnom Írsku. Notifikovaný orgán v Severnom Írsku však môže naďalej
osvedčovať výrobky za určitých okolností (pozri nižšie).

V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa však vylučuje možnosť Spojeného kráľovstva,
pokiaľ ide o Severné Írsko:


zúčastňovať sa na prijímaní a tvorbe rozhodnutí Únie30,



začať konanie o námietkach, ochranný postup alebo rozhodcovské konanie,
pokiaľ sa takéto konania a postupy týkajú predpisov, noriem, posúdení,
registrácií, osvedčení, schválení a povolení vydaných alebo vykonaných
členskými štátmi EÚ31,



konať ako vedúci orgán pri hodnotení, skúšaní a schvaľovaní32,



odvolávať sa na zásadu krajiny pôvodu alebo vzájomné uznávanie v prípade
výrobkov zákonne uvedených na trh v Severnom Írsku alebo v prípade osvedčení
vydaných orgánmi so sídlom v Spojenom kráľovstve33.

Posledný bod sa okrem iného presnejšie vykladá takto:


Orgány so sídlom v Severnom Írsku môžu osvedčovať výrobky, ale osvedčenia
vydané notifikovanými orgánmi v Severnom Írsku platia len v Severnom Írsku.
Tieto osvedčenia naopak nie sú platné v EÚ34.



Keď je výrobok osvedčený notifikovaným orgánom v Severnom Írsku, vedľa
označenia CE alebo akéhokoľvek iného platného označenia zhody musí byť
umiestnené označenie UK(NI)35. Toto odlišné označenie umožňuje identifikáciu
výrobkov, ktoré je možné zákonne umiestniť na trh v Severnom Írsku, nie však
v EÚ.



V neharmonizovanej oblasti sa zásada vzájomného uznávania tovaru zákonne
umiestneného na trh v jednom členkom štáte v inom členskom štáte podľa

30

V prípade, že je potrebná výmena informácií alebo vzájomné konzultácie, uskutočnia sa v rámci
spoločnej konzultačnej pracovnej skupiny zriadenej na základe článku 15 protokolu o Írsku/Severnom
Írsku.

31

Článok 7 ods. 3 piaty pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

32

Článok 13 ods. 6 protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

33

Článok 7 ods. 3 prvý pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

34

Článok 7 ods. 3 štvrtý pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.

35

Článok 7 ods. 3 štvrtý pododsek protokolu o Írsku/Severnom Írsku.
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článkov 34 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie36 nebude uplatňovať
v súvislosti s tovarom zákonne umiestneným na trh v Severnom Írsku. To
znamená, že pri umiestňovaní výrobku na trh v EÚ nie je možné odvolávať sa
zákonné umiestnenie výrobku na trh v Severnom Írsku. Je však možné odvolať sa
na zákonné umiestnenie výrobku na trh v členskom štáte, keď sa výrobok
umiestňuje na trh v Severnom Írsku.
Všeobecné informácie o harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré sa vzťahujú
na nepotravinové a nepoľnohospodárske výrobky, nájdete na webových stránkach
Komisie o jednotnom trhu s tovarom (http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
a http://ec.europa.eu/growth/sectors_en). Tieto stránky budú v prípade potreby
aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Generálne riaditeľstvo pre energetiku

36

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú
postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú
v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie
č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21). Nariadenie (ES) č. 764/2008 bude s platnosťou od
19. apríla 2020 zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019
o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom
členskom štáte, a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1).
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PRÍLOHA: ORIENTAČNÝ ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE O VÝROBKOCH
Toto oznámenie sa vzťahuje predovšetkým na tieto výrobky a oblasti:
•

výrobky patriace do pôsobnosti smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti
výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4)

•

obmedzenie
používania
určitých
nebezpečných
látok
v elektrických
a elektronických zariadeniach [smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
(Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88)]

•

odpad z elektrických a elektronických zariadení [smernica 2012/19/EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38)]

•

batérie a použité batérie [smernica 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1)]

•

obaly a odpady z obalov [smernica 94/62/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10)]

•

spotrebiče spaľujúce plynné palivá [nariadenie (EÚ) 2016/426 (Ú. v. EÚ L 81,
31.3.2016, s. 99)]

•

požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov [smernica
2009/125/ES (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10) a všetky vykonávacie nariadenia
pre osobitné skupiny výrobkov, ktoré boli prijaté podľa tejto rámcovej smernice]

•

jednoduché tlakové nádoby [smernica 2014/29/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014,
s. 45)]

•

bezpečnosť hračiek [smernica 2009/48/ES (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1)]

•

elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia
[smernica 2014/35/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357)]

•

strojové zariadenia [smernica 2006/42/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24)]

•

elektromagnetická kompatibilita [smernica 2014/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014,
s. 79)]

•

meradlá a metódy metrologickej kontroly [smernica 2009/34/ES (Ú. v. EÚ L 106,
28.4.2009, s. 7)]

•

meradlá [smernica 2014/32/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 149)]

•

váhy s neautomatickou činnosťou [smernica 2014/31/EÚ (Ú. v. EÚ L 96,
29.3.2014, s. 107)]

•

lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb [nariadenie (EÚ) 2016/424
(Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 1)]

•

rádiové zariadenia [smernica 2014/53/EÚ (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62)]

•

zdravotnícke pomôcky a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky [smernice
93/42/EHS (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1) a 90/385/EHS (Ú. v. ES L 189,
13

20.7.1990, s. 17), ktoré budú od 26. mája 2020 nahradené nariadením (EÚ)
2017/745 (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1), s výnimkou ustanovení smerníc
93/42/EHS a 90/385/EHS uvedených v článku 122 nariadenia 2017/45, pre ktoré je
stanovený neskorší dátum zrušenia]
•

diagnostické zdravotné pomôcky in vitro [smernica 98/79/ES (Ú. v. ES L 331,
7.12.1998), ktorá bude od 26. mája 2022 nahradená nariadením (EÚ) 2017/746
(Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176), s výnimkou ustanovení smernice 98/79/ES
uvedených v článku 112 nariadenia 2017/46, pre ktoré je stanovený neskorší dátum
zrušenia]

•

kozmetika [nariadenie (ES) 1223/2009 (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59)]

•

tlakové zariadenia [smernica 2014/68/EÚ (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164)]

•

prepravovateľné tlakové zariadenia [smernica 2010/35/EÚ (Ú. v. EÚ L 165,
30.6.2010, s. 1)]

•

aerosólové rozprašovače [smernica 75/324/EHS (Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40)]

•

výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov [smernica 2014/33/EÚ (Ú. v. EÚ
L 96, 29.3.2014, s. 251)]

•

rekreačné plavidlá a vodné skútre [smernica 2013/53/EÚ (Ú. v. EÚ L 354,
28.12.2013, s. 90)]

•

zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
[smernica 2014/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309)]

•

výbušniny na civilné použitie [smernica 2014/28/EÚ (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014,
s. 1)]

•

stavebné výrobky [nariadenie (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5)]

•

pyrotechnika [smernica 2013/29/EÚ (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27)]

•

nariadenie o označovaní pneumatík [nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 342,
22.12.2009, s. 46)]

•

osobné ochranné prostriedky [nariadenie (EÚ) 2016/425 (Ú. v. EÚ L 81,
31.3.2016, s. 51)]

•

vybavenie námorných lodí [smernica 2014/90/EÚ (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014,
s. 146)]

•

emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom
priestranstve [smernica 2000/14/ES (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1)]

•

energetické označovanie [nariadenie (EÚ) 2017/1369 (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017,
s. 1) a všetky delegované nariadenia pre osobitné skupiny výrobkov prijaté podľa
tohto rámcového nariadenia a nariadenia prijaté podľa smernice 2010/30/EÚ
(Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1), ktorá predchádza nariadeniu 2017/1369]
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•

nariadenie o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového
zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením [nariadenie (EÚ)
č. 1007/2011 (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1)]

•

smernica o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi
[smernica 94/11/ES (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 37)]

•

metrológia [smernica 2011/17/EÚ (Ú. v. EÚ L 71, 18.3.2011, s. 1), ktorou sa
zrušuje niekoľko smerníc – prechodné obdobie do roku 2025)]

•

fľaše ako odmerné nádoby [smernica 75/107/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1975,
s. 14)]

•

plnenie spotrebiteľsky balených výrobkov [smernica 76/211/EHS (Ú. v. ES L 46,
21.2.1976, s. 1)]

•

teplovodné kotly na kvapalné alebo plynné palivá [smernica 92/42/EHS (Ú. v. ES
L 167, 22.6.1992, s. 17)]. Táto smernica bola zrušená nariadením Komisie (EÚ)
č. 813/2013 (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 136), ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na
ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných
zdrojov, a to s výnimkou jej článku 7 ods. 2 a článku 8 a príloh III až V].

•

interoperabilita systému železníc v Európskej únii [smernica 2008/57/ES (Ú. v. EÚ
L 191, 18.7.2008, s. 1), ktorá bude od 16. júna 2020 nahradená smernicou (EÚ)
2016/797 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44)]

•

interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov [rozhodnutie
2009/750/ES, ktorým sa vykonáva smernica 2004/52/ES (Ú. v. EÚ L 268,
13.10.2009, s. 11). Smernica 2004/52/ES bude od 20. októbra 2021 zrušená
smernicou 2019/520/EÚ. Rozhodnutie 2009/750/ES bude od 19. októbra 2021
zrušené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/204. Pozri aj delegované
nariadenie Komisie (EÚ) 2020/203, ktorým sa okrem iného stanovujú minimálne
kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány, uplatniteľné od 19. októbra 2021.]

•

záznamové zariadenia v cestnej doprave [nariadenie (EÚ) č. 165/2014 (Ú. v. EÚ
L 60, 28.2.2014, s. 1)]
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