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

Brusel 1. februára 2019

OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE O
PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Útvary Európskej komisie uverejnili 22. januára 2018 Oznámenie zainteresovaným
stranám – vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti
priemyselných výrobkov (ďalej len „oznam“)1. Orientačný zoznam právnych predpisov
Únie o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje uvedené oznámenie, sa nachádza v prílohe
k nemu.
Tento zoznam otázok a odpovedí poskytuje ďalšie usmernenia vychádzajúce
z uvedeného oznámenia pre situáciu, keď sa Spojené kráľovstvo 30. marca 2019
o 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) stane treťou krajinou bez
ratifikovanej dohody o vystúpení, a teda
– bez prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o vystúpení a
– bez ustanovení návrhu dohody o vystúpení týkajúcich sa „tovaru umiestneného na
trh“.
Zoznam otázok a odpovedí možno v budúcnosti podľa potreby aktualizovať a doplniť
a pri jeho výklade by sa mali brať do úvahy všetky doplňujúce a konkrétnejšie oznamy
alebo otázky a odpovede týkajúce sa právnych dôsledkov vystúpenia Spojeného
kráľovstva, ktoré boli alebo môžu byť uverejnené v súvislosti s každým aktom Únie
nachádzajúcim sa na zozname v prílohe k uvedenému oznamu.
A. POJEM „TOVAR UMIESTNENÝ NA TRH ÚNIE (EÚ-27) PRED DÁTUMOM VYSTÚPENIA“
Relevantným kritériom na určenie rozsahu možných dôsledkov vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ pre konkrétny výrobok, na ktorý sa vzťahuje uvedené oznámenie, je
skutočnosť, či bol výrobok umiestnený na trh Únie (EÚ-27) pred dátumom vystúpenia.
Pojem umiestnenie na trh sa vzťahuje na každý jednotlivý výrobok, nie na typ výrobku,
bez ohľadu na to, či bol vyrobený ako samostatná jednotka alebo v sérii. Ide o prvé
sprístupnenie na trhu Únie (EÚ-27), t. j. prvé dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu
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alebo používanie po štádiu výroby. Umiestnenie na trh si nevyžaduje fyzickú dodávku
výrobku, no je nevyhnutné, aby bolo ukončené štádium výroby2.

1. Tovar, ktorý sa v deň vystúpenia fyzicky nachádza v distribučnom reťazci
alebo sa už používa na trhu EÚ-27.
Príklad: kozmetický výrobok, ktorý veľkoobchodník drží v EÚ-27 na účel jeho
následnej distribúcie alebo ktorý sa už nachádza v regáloch obchodných
domov; röntgenový prístroj (zdravotnícka pomôcka) osvedčený notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva, ktorý veľkoobchodník drží v EÚ-27 alebo
ktorý už bol dodaný do nemocnice v EÚ-27, kde sa používa.
Tento tovar sa považuje za tovar umiestnený na trh Únie (EÚ-27) pred dátumom
vystúpenia, a preto sa môže naďalej sprístupňovať na trhu EÚ-27 alebo sa naďalej
používať bez toho, aby bolo potrebné zmeniť osvedčenie alebo označenie či
upraviť výrobok. Nemá to vplyv na povinnosť vymenovať novú „zodpovednú
osobu“ usadenú v EÚ-27, ak má už vymenovaná zodpovedná osoba sídlo
v Spojenom kráľovstve, ako sa stanovuje nižšie v oddiele B.
2. Tovar vyrobený buď v EÚ, alebo v tretej krajine predaný zákazníkovi z EÚ27 pred dátumom vystúpenia a po ukončení štádia výroby, ktorý sa však
k tomuto dátumu fyzicky nedoručil zákazníkovi z EÚ-27.
Príklad: röntgenový prístroj, ktorý bol vyrobený v USA a osvedčený
notifikovaným orgánom Spojeného kráľovstva, sa 15. marca 2019 (= dátum
umiestnenia na trh, t. j. dátum transakcie) predá holandskej nemocnici, no na
holandskú colnicu sa dostane až 5. apríla 2019.
Ten istý prípad ako pri otázke č. 1. Dátumom umiestnenia na trh Únie (EÚ-27) je
dátum transakcie medzi výrobcom a zákazníkom z EÚ-27 vykonanej po ukončení
štádia výroby. Umiestnenie na trh si nevyžaduje fyzickú dodávku výrobku.
3. Tovar dovezený do Spojeného kráľovstva z tretej krajiny alebo vyrobený
v Spojenom kráľovstve, ktorý sa pred dátumom vystúpenia následne predal
zákazníkovi z EÚ-27, no ktorý sa k tomuto dátumu fyzicky nedoručil
zákazníkovi z EÚ-27.
Príklad A: röntgenový prístroj vyrobený v USA a osvedčený notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva, ktorý sa 15. februára 2019 predal
veľkoobchodníkovi v Spojenom kráľovstve a ktorý veľkoobchodník 15. marca
2019 dovezie do Spojeného kráľovstva. Veľkoobchodník zo Spojeného
kráľovstva ho potom 25. marca 2019 predá holandskej nemocnici a röntgenový
prístroj príde na holandskú colnicu 5. apríla 2019.
Príklad B: röntgenový prístroj vyrobený v Spojenom kráľovstve a osvedčený
notifikovaným orgánom Spojeného kráľovstva sa predá buď priamo
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holandskej nemocnici, alebo prostredníctvom distribútora v Spojenom
kráľovstve, pričom transakcia s holandskou nemocnicou prebehne v oboch
prípadoch 25. marca 2019 a prístroj príde na holandskú colnicu 5. apríla 2019.
Pri oboch príkladoch ide o ten istý prípad ako v otázke č. 1 a č. 2. Dátumom
umiestnenia na trh Únie (EÚ-27) je dátum transakcie medzi hospodárskym
subjektom v Spojenom kráľovstve (výrobcom, dovozcom alebo distribútorom)
a zákazníkom z EÚ-27. Umiestnenie na trh si nevyžaduje fyzickú dodávku
výrobku.
4. Tovar dovezený do Spojeného kráľovstva z tretej krajiny alebo vyrobený
v Spojenom kráľovstve pred dátumom vystúpenia, ktorý sa následne predal
zákazníkovi z EÚ-27 počnúc dátumom vystúpenia.
Príklad A: kotúčová píla (stroje) vyrobená v USA a osvedčená notifikovaným
orgánom Spojeného kráľovstva, ktorá sa 15. februára 2019 predala
veľkoobchodníkovi v Spojenom kráľovstve a ktorú veľkoobchodník 15. marca
2019 dovezie do Spojeného kráľovstva. Veľkoobchodník zo Spojeného
kráľovstva ju potom 5. apríla 2019 predá holandskej fabrike a píla príde na
holandskú colnicu 15. apríla 2019.
Príklad B: kotúčová píla vyrobená v Spojenom kráľovstve a osvedčená
notifikovaným orgánom Spojeného kráľovstva sa predá buď priamo
holandskej fabrike, alebo prostredníctvom veľkoobchodníka v Spojenom
kráľovstve, pričom transakcia s holandskou fabrikou prebehne v oboch
prípadoch 5. apríla 2019 a píla príde na holandskú colnicu 15. apríla 2019.
V oboch prípadoch sa tovar považuje za tovar umiestnený na trh Únie (EÚ-27) po
dátume vystúpenia, keďže sa prvýkrát sprístupní zákazníkovi z EÚ-27 v deň
vystúpenia alebo po ňom. Tovar sa považuje za tovar dovezený z tretej krajiny
a bude musieť v plnej miere spĺňať ustanovenia právnych predpisov Únie
uplatniteľné v čase jeho umiestnenia na trh. To predovšetkým znamená, že tovar
musí byť osvedčený notifikovaným orgánom z EÚ-27, ak sa pri posudzovaní
zhody vyžaduje zásah tretej strany. V prípade potreby sa budú musieť uviesť aj
údaje o dovozcovi z EÚ-27 a „zodpovednej osobe“ z EÚ-273.
5. Ako možno poskytnúť dôkaz o umiestnení na trh pred dátumom
vystúpenia?
Dôkaz o umiestnení na trh 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 doklady).
V praxi sa takýto dôkaz bude musieť poskytnúť v prípade kontrol pri dovoze do
Únie (EÚ-27) alebo v prípade kontrol vykonávaných orgánmi dohľadu nad trhom.
Na základe predložených listinných dôkazov musí byť možné overiť, či sa
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jednotlivé tovary a množstvá uvedené v týchto dokumentoch zhodujú s tovarmi
a množstvami predloženými colným úradom alebo kontrolovanými orgánmi
dohľadu nad trhom, napríklad odkazom na osobitný identifikačný prvok tovaru.
B.

ZODPOVEDNÉ OSOBY

V prípade určitých kategórií výrobkov sa v právnych predpisoch Únie o výrobkoch
stanovuje „zodpovedná osoba“, ktorá je poverená 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 výrobky4 alebo oprávnení zástupcovia, ktorých
vymenovanie výrobcom je vo všeobecnosti dobrovoľné, no v niekoľkých sektoroch
povinné, a to najmä pokiaľ ide o: zdravotnícke pomôcky, prepravovateľné tlakové
zariadenia a námorné vybavenie. Zodpovedné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve
prídu počnúc dátumom vystúpenia o svoje postavenie bez ohľadu na to, kedy boli
výrobky umiestnené na trh. Výrobcovia preto musia zabezpečiť, aby od dátumu
vystúpenia mali ich zodpovedné osoby sídlo v EÚ-27.
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.
1. Tovar umiestnený na trh Únie (EÚ-27) pred dátumom vystúpenia
Nie je potrebné zabezpečiť preznačenie tovaru ani poskytnúť kontaktné údaje
nových zodpovedných osôb z EÚ-27. Postačia informácie dostupné v existujúcich
databázach alebo, ak takéto databázy nie sú k dispozícii, informácie
o vymenovaní nových zodpovedných osôb so sídlom v EÚ-27, ktoré hospodárske
subjekty poskytnú príslušným orgánom.
2. Tovar pochádzajúci zo Spojeného kráľovstva alebo inej tretej krajiny
umiestnený na trh EÚ-27 počnúc dátumom vystúpenia
Tento tovar bude musieť v plnej miere spĺňať ustanovenia právnych predpisov
Únie uplatniteľné v čase jeho umiestnenia na trh. To okrem iného znamená, že
v náležitých prípadoch sa budú musieť uviesť aj údaje o „zodpovednej osobe“
z EÚ-27.
C.

DOVOZCOVIA

Podľa právnych predpisov Únie o výrobkoch je dovozca hospodársky subjekt usadený
v Únii, ktorý umiestňuje výrobok z tretej krajiny na trh Únie. Od dátumu vystúpenia sa
výrobca alebo dovozca usadený v Spojenom kráľovstve už nebude považovať za
hospodársky subjekt usadený v Únii. V právnych predpisoch Únie sa vo všeobecnosti
vyžaduje, aby sa kontaktné údaje dovozcu uvádzali na samotnom výrobku alebo na jeho
etikete.
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1. Výrobky dovezené do EÚ-28 cez Spojené kráľovstvo a umiestnené na trh
Únie (EÚ-27) pred dátumom vystúpenia
Uplatňuje sa otázka a odpoveď č. 1 z oddielu A. Nevyžaduje sa zmena označenia.
2. Tovar dovezený na trh Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia
a sprístupnený na trhu EÚ-27 počnúc týmto dátumom
Pokiaľ ide o výrobky vstupujúce na trh EÚ-27 od dátumu vystúpenia, v prípade
ktorých mali dovozcovia z EÚ-28 sídlo v Spojenom kráľovstve, hospodárske
subjekty z EÚ-27, ktoré boli predtým len distribútormi týchto výrobkov, sa pri
prvom sprístupnení týchto výrobkov na trhu EÚ-27 (t. j. ich umiestnení na trh
EÚ-27) stanú dovozcami na účely práva Únie. To si bude vyžadovať plnenie
prísnejších povinností, najmä pokiaľ ide o overovanie zhody výrobkov,
a v prípade potreby uvedenie ich kontaktných údajov na výrobku.
V súvislosti s označovaním dovozcu sa uplatňuje otázka a odpoveď č. 4 z oddielu
A: tento tovar sa umiestni na trh Únie (EÚ-27) po dátume vystúpenia a bude
potrebné ho preznačiť a pritom uviesť dovozcu z EÚ-27.
D.

PRENOS OSVEDČENÍ OD NOTIFIKOVANÝCH ORGÁNOV

V prípade určitých kategórií výrobkov právne predpisy Únie vyžadujú, aby do postupu
posudzovania zhody zasiahla kvalifikovaná tretia strana, známa 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.
V oznámení sa pripomína, že na účely umiestnenia výrobkov na trh EÚ-27 sa od dátumu
vystúpenia bude vyžadovať osvedčenie notifikovaného orgánu z EÚ-27. Preto budú
musieť hospodárske subjekty buď požiadať o nové osvedčenie vydané iným
notifikovaným orgánom z EÚ-27, alebo zabezpečiť prenos dokumentácie a príslušného
osvedčenia notifikovanému orgánu EÚ-27, ktorý následne za toto osvedčenie prevezme
zodpovednosť. Prenos osvedčení od notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva
notifikovanému orgánu EÚ-27 sa musí uskutočniť pred dátumom vystúpenia na základe
zmluvného dojednania medzi výrobcom, notifikovaným orgánom Spojeného kráľovstva
a notifikovaným orgánom EÚ-27.
1. Som výrobcom výrobku, v prípade ktorého sa osvedčenie od notifikovaného
orgánu Spojeného kráľovstva prenieslo notifikovanému orgánu EÚ-27. Je
potrebné aktualizovať EÚ vyhlásenie o zhode a samotné osvedčenie od
notifikovaného orgánu s cieľom zdokumentovať túto zmenu?
Áno, v prípade výrobkov umiestnených na trh EÚ-27 po dátume vystúpenia musí
byť EÚ vyhlásenie o zhode (vypracované výrobcom) aj osvedčenie
notifikovaného orgánu zodpovedajúcim spôsobom aktualizované: v týchto
dokumentoch bude potrebné uviesť skutočnosť, že za osvedčenie odteraz
zodpovedá notifikovaný orgán EÚ-27, ako aj údaje/identifikačné čísla starého
notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva a nového notifikovaného orgánu
EÚ-27.
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2. Musí byť číslo notifikovaného orgánu na samotnom výrobku zmenené aj
v prípade výrobkov, ktoré sú už na trhu alebo boli vyrobené pred
uskutočnením prenosu osvedčení?
Ak je vyššie uvedená dokumentácia o výrobku v poriadku, nie je potrebné zmeniť
číslo notifikovaného orgánu na výrobkoch, ktoré sú už umiestnené na trhu EÚ-27
alebo ktoré boli vyrobené pred uskutočnením prenosu osvedčení a ešte sa
neumiestnili na trh EÚ-27. Výrobky, ktoré boli vyrobené po prenose osvedčenia,
by však mali byť označené číslom nového notifikovaného orgánu EÚ-27, pričom
nebude možné ďalej používať číslo notifikovaného orgánu Spojeného kráľovstva
do skončenia platnosti pôvodného osvedčenia, ktoré vydal tento notifikovaný
orgán.
E.

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. V nariadení č. 765/20085 sa stanovuje
právny rámec pre organizáciu a fungovanie európskeho akreditačného systému.
1. Aký je podľa práva Únie právny štatút osvedčení o akreditácii, ktoré vydá
Akreditačná služba Spojeného kráľovstva (UKAS) počnúc dátumom
vystúpenia?
Akreditačná služba Spojeného kráľovstva nebude od dátumu vystúpenia
vnútroštátnym akreditačným orgánom v zmysle a na účely nariadenia
č. 765/2008. V dôsledku toho sa jej osvedčenia o akreditácii už nebudú
považovať za „akreditáciu“ v zmysle nariadenia č. 765/2008 a od dátumu
vystúpenia už nebudú platné ani uznávané v rámci EÚ-27 v súlade s uvedeným
nariadením6.

***

5
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Pozri tiež iné príslušné oznámenia o pripravenosti týkajúce sa akreditácie, ako je „Oznámenie
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