EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A
MSP

V Bruseli 22. januára 2018
Rev1
OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV1

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únie. To znamená, že ak sa
v ratifikovanej dohode o vystúpení2 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo
sa od 30. marca 2019, 00.00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú
vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie3. Spojené
kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“4.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody
o vystúpení, sa všetkým zainteresovaným stranám, a predovšetkým
hospodárskym subjektom, pripomínajú právne dôsledky, ktoré treba zohľadniť,
keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou5.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, sa na Spojené kráľovstvo od dátumu vystúpenia prestanú
vzťahovať právne predpisy EÚ v oblasti nepotravinových a nepoľnohospodárskych
výrobkov bez ohľadu na to, či sú určené na použitie spotrebiteľmi alebo na
profesionálne použitie (ďalej len „právne predpisy Únie o výrobkoch“). To bude mať
pre výrobky uvádzané na trh EÚ-276 od dátumu vystúpenia7 najmä nižšie uvedené
dôsledky. Orientačný zoznam právnych predpisov Únie o výrobkoch, na ktoré sa
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Podrobný zoznam právnych predpisov Únie o výrobkoch nájdete v prílohe.
So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
V súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže tiež Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
V prípade tovaru uvedeného na trh EÚ pred dátumom vystúpenia sa EÚ snaží so Spojeným
kráľovstvom dohodnúť na riešeniach v dohode o vystúpení. Základné zásady, o ktoré sa opiera
pozícia EÚ v súvislosti s tovarom uvedeným na trh podľa právnych predpisov Únie pred dátumom
vystúpenia, možno nájsť na tejto adrese: https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-goods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_en.
Pojem uvedenie na trh sa vzťahuje na každý jednotlivý výrobok a nie na typ výrobku, bez ohľadu na
to, či bol takýto výrobok vyrobený ako samostatná jednotka alebo v sérii. Viac informácií o pojme
uvedenie na trh sa nachádza v kapitole 2 oznámenia 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“).
Toto oznámenie sa nezaoberá uvádzaním na trh Spojeného kráľovstva od dátumu vystúpenia.
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vzťahuje toto oznámenie, sa nachádza v prílohe8.
Toto oznámenie by sa malo vykladať v spojení s doplňujúcimi a konkrétnejšími
oznámeniami o právnych dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva, ktoré môžu byť
uverejnené pre každý z aktov Únie uvedených v prílohe.

1.

DÔSLEDKY PRE IDENTIFIKÁCIU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Podľa právnych predpisov Únie o výrobkoch je dovozca hospodársky subjekt9 so
sídlom v Únii, ktorý uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie. Od dátumu vystúpenia
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-27, ktorý bol pred dátumom vystúpenia považovaný za distribútora EÚ, od
dátumu vystúpenia stane vo vzťahu k výrobkom z tretej krajiny, ktoré tento
hospodársky subjekt uvedie na trh EÚ-27, dovozcom na účely právnych predpisov Únie
o výrobkoch. Tento subjekt bude musieť dodržiavať osobitné povinnosti, ktoré platia
pre dovozcov a ktoré sa líšia od povinností distribútora10.
V súčasnosti právne predpisy Únie o výrobkoch vo všeobecnosti nezaväzujú výrobcu,
aby určil splnomocneného zástupcu.11 Ak sa to však výrobca rozhodne urobiť, platné
právne predpisy požadujú, aby mal splnomocnený zástupca sídlo v Únii. Okrem toho
osobitné právne predpisy Únie stanovujú povinnosť určiť splnomocneného zástupcu
(napr. právne predpisy Únie o zdravotníckych pomôckach12, o prepravovateľných
tlakových zariadeniach13 alebo o vybavení námorných lodí14) alebo zodpovednú osobu
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Bez ohľadu na to, aký spôsob harmonizácie použil zákonodarca, sa v rôznych právnych predpisoch
EÚ o výrobkoch bežne vyskytuje niekoľko spoločných prvkov (napr. pojem uvedenia 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 informácií
o tejto otázke nájdete v Modrej príručke.
Právne predpisy Únie o výrobkoch vymedzujú ako hospodárske subjekty výrobcu, dovozcu,
distribútora a splnomocneného zástupcu.
Pozri kapitolu 3 Modrej príručky.
V návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá
a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa
výrobkov [COM (2017) 795 final z 19.12.2017: Https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976),),
sa stanovuje povinnosť určiť osobu, ktorá má sídlo v Únii a ktorá je zodpovednú za informácie
o súlade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie uvedené
v prílohe k navrhovanému nariadeniu.
Článok 14 smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. EÚ L 169, 12.7.1993, s.
1), článok 10a smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych
pomôckach (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.1990, p. 17) [obe 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. EÚ 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.
Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010
o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS,
84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).
Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí (Ú. v.
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(v prípade kozmetických výrobkov15) so sídlom v Únii.
Splnomocnení zástupcovia alebo zodpovedné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve
nebudú od dátumu vystúpenia uznávané ako splnomocnení zástupcovia alebo
zodpovedné osoby na účely príslušných právnych predpisov Únie o výrobkoch.
Výrobcom sa preto odporúča, aby podnikli potrebné kroky, ktorými zabezpečia, že od
dátumu vystúpenia budú mať ich splnomocnení zástupcovia a zodpovedné osoby sídlo
v EÚ-27.
2.

DÔSLEDKY PRE POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY A NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY

V prípade niektorých kategórií výrobkov právne predpisy Únie vyžadujú, aby bola do
postupu posudzovania zhody zapojená kvalifikovaná tretia strana označovaná ako
notifikovaný orgán.
Právne predpisy Únie o výrobkoch vyžadujú, aby mali notifikované orgány sídlo
v členskom štáte a aby ich notifikujúci orgán členského štátu poveril vykonávaním úloh
posudzovania zhody stanovených v príslušnom právnom akte Únie o výrobkoch. Od
dátumu vystúpenia preto stratia notifikované orgány Spojeného kráľovstva postavenie
notifikovaných orgánov EÚ a budú odstránené z informačného systému Komisie
o notifikovaných organizáciách (databáza NANDO16). Z tohto dôvodu subjekty
Spojeného kráľovstva nebudú od dátumu vystúpenia 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 od dátumu vystúpenia potrebné osvedčenie
vydané subjektom uznaným ako notifikovaný orgán EÚ v čase uvedenia tohto výrobku
na trh.
Hospodárskym subjektom sa odporúča, aby podnikli potrebné kroky, ktorými
zabezpečia, že ak budú príslušné postupy posudzovania zhody vyžadovať zapojenie
notifikovaného orgánu, tieto subjekty budú mať osvedčenia vydané notifikovaným
orgánom EÚ-27, aby mohli preukázať súlad svojich výrobkov uvedených na trh od
dátumu vystúpenia.
Ak hospodárske subjekty vlastnia osvedčenia vydané notifikovaným orgánom
Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia a plánujú pokračovať v uvádzaní
príslušného výrobku na trh EÚ-27 od dátumu vystúpenia, odporúča sa, aby buď
požiadali o vydanie nového osvedčenia vydaného notifikovaným orgánom EÚ-27 alebo
aby na základe zmluvného dojednania medzi výrobcom, notifikovaným orgánom
Spojeného kráľovstva a notifikovaným orgánom EÚ-27 zabezpečili prenos
dokumentácie a súvisiaceho osvedčenia od notifikovaného orgánu Spojeného
kráľovstva do notifikovaného orgánu EÚ-27, ktorý potom za toto osvedčenie prevezme
zodpovednosť. Táto zodpovednosť závisí od konkrétneho postupu posudzovania zhody,
ktorý sa pre príslušný výrobok vyžaduje v príslušných právnych predpisoch uvedených
v prílohe.
Webové
sídla
Komisie
týkajúce
sa jednotného
trhu
s tovarom
(http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
a
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EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).
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).
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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http://ec.europa.eu/growth/sectors_en)
poskytujú
všeobecné
informácie
o harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré sa vzťahujú na nepotravinové
a nepoľnohospodárske výrobky. Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené
o ďalšie aktuálne informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
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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. EÚ L 11, 15.1.2002, s. 4)
obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach [smernica 2011/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011,
s. 88)] a 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)
spotrebiče spaľujúce plynné palivá [smernica 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 330,
16.12.2009,
s. 10), nahradená od 21. apríla 2018 nariadením (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 [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 [smernica 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L
106, 3.5.2000, s. 21), nahradená od 21. apríla 2018 nariadením (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. EÚ L 169, 12.7.1993, s. 1) a 90/38/EHS (Ú. v. EÚ L 189,
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. EÚ 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. EÚ L 147, 9.6.1975, s. 40)]
výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov [smernica 2014/33/EÚ (Ú. v. EÚ
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•

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 [smernica 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 399, 30.12.1989,
s. 18), nahradená od 21. apríla 2018 nariadením (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/EÚ (Ú. v. EÚ L 162, 3.7.2000, s. 1)]
energetické označovanie [nariadenie (EÚ) č. 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].
nariadenie o názvoch textilných vlákien a súvisiace označovanie a označovanie
textilných výrobkov [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. EÚ 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. EÚ L 42, 15.2.1975, s. 14)]
plnenie spotrebiteľsky balených výrobkov [smernica 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 46,
21.2.1976, s. 1)]
teplovodné kotly na kvapalné alebo plynné palivá [smernica 92/42/EHS (Ú. v. EÚ
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)]
• Záznamové zariadenie v cestnej doprave [nariadenie (EÚ) č. 165/2014 (Ú. v. EÚ L
60, 28.2.2014, s. 1)]
interoperabilita siete manažmentu letovej prevádzky v Európe [nariadenie (ES) č.
552/2004 (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26)]
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