POUŽÍVANIE OZNAČENIA UKNI
IČO BY MALI PODNIKY VEDIEŤ
Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ. V dôsledku toho došlo ku zmenám v spôsobe, akým podniky umiestňujú vyrobený tovar na trh v Severnom Írsku.
Označenie UKNI je nové označenie zhody platné pre produkty umiestňované na trh v Severnom Írsku (NI), ktoré vstúpilo do platnosti 1. Januára 2021.
Musíte ho používať na svojich výrobkoch, spolu s označením CE, pokiaľ podstúpili povinné posudzovanie zhody treťou stranou, a to organizáciou
so sídlom v Spojenom kráľovstve.

KEDY BY STE MALI POUŽÍVAŤ OZNAČENIE UKNI

Posudzovanie zhody treťou stranou

Ak používate notifikovaný orgán Spojeného kráľovstva musíte okrem označenia CE
používať aj označenie UKNI, t.j. CE + UKNI.
Ak používate notifikovaný organ uznaný v EÚ, je nutné aby ste používali len
označenie CE.

Čestné vyhlásenie

Ak používate čestné vyhlásenie, mali by ste pri umiestňovaní tovaru na trh
Serveného Írska používať naďalej označenie CE a nesmiete pridávať označenie UKNI.

ČO BY MALI PODNIKY UROBIŤ ?
Uistiť sa, že splnili všetky nevyhnutné kroky:









Krok 1: Preveriť tu, či vaše výrobky vyžadujú používanie označenie UKNI. Ak mal váš výrobok predtým označenie CE alebo používal
označenie obrátený epsilon, budete teraz pravdepodobne musieť používať označenie UKNI.
Krok 2: Preveriť či váš výrobok potrebuje posudzovanie treťou stranou.
o Preštudujte si sprievodcu, aby ste zistili či vám vaše relevantné predpisy umožňujú predložiť čestné vyhlásenie o súlade alebo
či musíte použiť posudzovanie zhody orgánom tretej strany. Ak ste boli schopný predložiť čestné vyhlásenie predtým ako
Spojené kráľovstvo opustilo EÚ, môžete naďalej používať čestné vyhlásenie aj označenie CE.
Krok 3: Len pre účely posúdenia zhody treťou stranou – Identifikovať relevantný notifikovaný orgán.
o S pomocou databázy (UKMCAB) dokážete identifikovať notifikované orgány Spojeného kráľovstva pre tovar umiestňovaný
na trh Severného Írska s použitím orgánov posudzovania zhody pre trh Spojeného kráľovstva.
o
Notifikované orgány EÚ môžete vyhľadať na webovej stránke Nový prístup notifikovaných a autorizovaných organizácií (NANDO).
Krok 4: Spísať technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ.
o
Vyhlásenie o zhode EÚ je potvrdením výrobcu o zaistení bezpečnosti výrobku.
o
Obsah vyhlásenia o zhode EÚ sa odlišuje v závislosti od výrobku.
Krok 5: Pripevniť označenie CE, prípadne označenie UKNI a pripraviť sa na umiestnenie tovaru na trh.
o
Pre výrobcov platí povinnosť pripevniť označenie CE, prípadne označenie UKNI na samotný výrobok alebo ak to pravidlá
umožňujú na balenie alebo na sprievodnú dokumentáciu. Môžete menovať oprávneného zástupcu, aby konal vo vašom mene
a ak je zainteresovaný aj notifikovaný organ, po označení musí nasledovať identifikačné číslo príslušného notifikovaného
orgánu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Bude tovar s označením UKCA akceptovaný na trhu Severného Írska bez označenia UKNI?

Nie, platné označenia pre umiestnenie tovaru na trh Severného Írska bude označenie CE alebo označenia CE + UKNI. Označenie UKCA
sa môže ojaviť spolu s označeniami CE alebo CE + UKNI, ak máte v pláne predávať svoj tovar na trhoch Veľkej Británie a Severného
Írska a dodržali ste obidva súbory relevantných pravidiel.
Môžete predávať tovar s označením CE + UKNI v EÚ?

Nie, výrobky s označením CE+UKNI nemôžu byť predávaní v EÚ. Ak váš výrobok vyžaduje povinné posúdzovanie zhody treťou stranou
budete musieť využiť notifikovaný orgán EÚ a potom umiestniť označenie CE na svoje výrobky.

V rámci neobmedzeného prístupu sa môže kvalifikovaný tovar Severného Írska s označením CE získaného od notifikovaného orgánu EÚ
umiestňovať na trh Veľkej Británie bez akýchkoľvek požiadaviek.
Ako by ste definovali výraz „Umiestnenie tovaru na trh“?

• Výrobok je umiestnený na trh, ak existuje ústna alebo písomná ponuka či dohoda o prevode vlastníctva, alebo iných práv, s výnimkou
autorských, vzťahujúcich sa na výrobok. Táto klauzula platí pre každý jednotlivý tovar. Viac informácií nájdete na: Umiestnenie vyrobeného
tovaru na trh Severného Írska.

