POUŽÍVANIE OZNAČENIA UKCA
ČO BY MALI PODNIKY VEDIEŤ
Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ. V dôsledku toho došlo ku zmenám v spôsobe, akým podniky umiestňujú vyrobený tovar na trh.
Označenie UKCA (posudzovanie zhody v Spojenom kráľovstve) je nové produktové označenie tovaru umiestňovaného na trhy Veľkej Británie
(Anglicko, Wales a Škótsko). Pokrýva väčšinu tovaru, ktorý v minulosti vyžadoval označenie CE a tak isto, ako označenie CE, preukazuje splnenie
všetkých legislatívnych požiadaviek.
V príprade väčšiny tovaru je nutné pripraviť sa na používanie označenia UKCA of 1. januára 2023, ale odporúčame začať s používaním
označenia UKCA čo najskôr. Existuje však aj výnimka vzťahujúca sa na zdravotnícke pomôcky a prístroje, ktoré musia mať označenie UKCA od
1. júla 2023.

Od 1. januára 2021:
vošlo do platnosti označenie
UKCA, takže ho už môžete
používať na svojich výrobkoch

Od 1. januára 2023:
musia podniky používať označenie
UKCA u väčšiny výrobokov okrem
zdravotníckych pomôcok a
prístrojov.

Od 1. júla 2023:
musiať podniky používať
označenie UKCA u všetkých
výrobkov, ktoré ho vyžadujú.

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









Krok 1: Preveriť tu, či vaše výrobky vyžadujú používanie označenie UKCA. Ak mal váš výrobok predtým označenie CE alebo používal
označenie obrátený epsilon, budete teraz musieť používať označenie UKCA.
Krok 2: Preveriť adekvátny spôsob posudzovania zhody.
o Preštudujte si sprievodcu, aby ste zistili či je nutné, využiť čestné vyhlásenie alebo posudzovanie zhody treťou stranou. Ak ste
v minulosti používali označenie CE, mali by ste sa riadiť rovnakými pravidlami pri výbere spôsobu posudzovania zhody.
Krok 3: Len pre účely posúdenia zhody treťou stranou – Identifikovať relevantný schválený orgán.
o
Orgány schválené zo strany Spojeného kráľovstva nájdete s použitím databázy (UKMCAB), ktorá vás informuje o orgánoch
posudzujúcich zhodu pre vstup na trh Spojeného kráľovstva.
Krok 4: Spísať technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode.
o
Vyhlásenie o zhode pre Spojené kráľovstvo je osvedčením, že výrobca alebo jeho oprávnený zástupca zaistil bezpečnosť
daného výrobku.
o
Obsah vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo sa odlišuje v závislosti od výrobku.
Krok 5: Pripevniť označenie UKCA a pripraviť sa na umiestnenie tovaru na trh
o Pre výrobcov platí povinnosť pripevniť označenie UKCA na samotný výrobok alebo, ak to pravidlá umožňujú, na balenie
alebo sprievodnú dokumentáciu. Môžete tiež menovať oprávneného zástupcu, aby konal vo vašom mene.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Sú oblasti, na ktoré sa vzťahujú iné pravidlá používania označenia UKCA?
 Označenie UKCA je povinnosťou používať vo väčšine prípadov od 1. januára 2023, s výnimkou zdravotníckych pomôcok a prístrojov,
u ktorých táto povinnosť používať označenie UKCA začína platiť od 1. júla 2023.
Aké pravidlá platia pre existujúce zásoby s označením CE, ktoré sa nedostanú na trh Veľkej Británie pred rokom 2023?
 Uviedli sme do platnosti novú legislatívu, ktorá umožňuje, aby boli výrobky nesúce označenie CE naďalej umiestnené na trh až do 1. januára
2023.
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 vo Veľkej Británii.

