Vyhlásenie EA o pokračujúcom uznávaní UKAS podľa EA MLA.
Prechodné obdobie brexitu formálne skončilo 31.12.2020, čo znamená, že právne
predpisy Európskej únie sa už na Spojené kráľovstvo nevzťahujú, a preto už v tejto
súvislosti nie je viazané nariadením (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky na
akreditáciu v Európskej únii (EU) ani nariadením (EU) 2019/515 o vzájomnom uznávaní
tovaru.
V dôsledku toho sa už certifikáty vydávané Národným akreditačným orgánom
Spojeného kráľovstva (UKAS) nebudú považovať za dôkaz „akreditácie“ v zmysle
nariadenia
(EC) č. 765/2008 a ďalej, že certifikáty a správy vydané orgánmi
posudzovania zhody (CAB), ktoré akreditoval UKAS nebudú, pokiaľ ide o Regulačný
systém EU, od 1.1.2021 uznávané. Týka sa to napríklad notifikovaných orgánov pre
účely CE označenia, systému obchodovania s emisiami EU (ETS EU), nariadenia EU pre
potraviny a krmivá, zákona o kybernetickej bezpečnosti EU a ďalších právnych
predpisov Európskej únie.
Dňa 30.12.2020 podpísali Európska únia, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
(Euratom) a Spojené kráľovstvo dočasnú Dohodu o obchode a spolupráci (TCA) platnú až
do jej ratifikácie. Táto dohoda umožňuje voľné obchodovanie s tovarom, zaisťuje
spravodlivú hospodársku súťaž a vzájomne obmedzený prístup na trh so službami, ako aj
mechanizmy spolupráce v rôznych oblastiach politiky. TCA však nemení to, čo bolo
uvedené v odsekoch vyššie.
UKAS je signatárom Multilatelárnej dohody európskej spolupráce pre akreditáciu (EA
MLA), ktorú podpísali členovia EA , a ktorou signatári uznávajú a akceptujú
rovnocennosť akreditačných systémov prevádzkovaných podpísanými členmi, ako aj
spoľahlivosť výsledkov z vyhodnocovania zhody, ktoré poskytujú orgány posudzovania
zhody (CAB) akreditované podpisujúcimi členmi.
Akreditačný systém prevádzkovaný UKAS-om, signatárom EA MLA, bude aj naďalej
akceptovaný ostatnými signatármi ako ekvivalent vlastného akreditačného systému,
a ktorí na požiadanie budú deklarovať, že výsledky posudzovania zhody
(napr. správy alebo certifikáty) vydané orgánmi posudzovania zhody (CAB), ktoré
akreditoval UKAS v rámci relevantného rozsahu pre EA MLA, Dohody o vzájomnom
uznávaní ILAC (ILAC MRA) a Multilaterálnej dohody o uznávaní IAF (IAF MLA) sú rovnako
spoľahlivé ako tie, ktoré vydávajú orgány posudzovania zhody, ktoré sami akreditovali.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa vzájomného obchodu medzi EU a Spojeným
kráľovstvom, kontaktujte prosím príslušný národný orgán ustanovený členskými štátmi
pre konkrétnu EU legislatívu, alebo príslušný orgán v Spojenom kráľovstve.
Dňa 27.1.2021

