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OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI
DOVOZNÝCH/VÝVOZNÝCH LICENCIÍ PRE URČITÝ TOVAR

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že pokiaľ sa
v ratifikovanej dohode o vystúpení1 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 Únie.2 Spojené kráľovstvo sa následne
stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa zainteresovaným stranám zúčastňujúcim sa na zasielaní tovarov, na ktoré sa vzťahujú
dovozné/vývozné licencie alebo na ktoré by sa dovozné/vývozné licencie mohli
vzťahovať od dátumu vystúpenia, pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť,
keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.4 5
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, bude od dátumu vystúpenia na zásielky tovaru do/z tretích krajín
vrátane Spojeného kráľovstva v súvislosti s dovoznými/vývoznými licenciami platiť toto:

1

Momentálne prebiehajú so Spojeným kráľovstvom rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.

2

Okrem toho sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode
so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.

3

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

V dohode o vystúpení sa EÚ so Spojeným kráľovstvom snaží dohodnúť riešenia týkajúce sa prepravy
tovaru, ktorá začala pred dátumom vystúpenia a ktorá skončí k dátumu vystúpenia alebo po tomto
dátume. Základné zásady stanoviska EÚ v colných záležitostiach, ktoré sú potrebné na riadne
vystúpenie
Spojeného
kráľovstva
z Únie,
sú
k dispozícii
na:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.

5

Toto oznámenie sa nevzťahuje na pravidlá založené na Zmluve o Euratome.

1.

DOVOZNÉ/VÝVOZNÉ LICENCIE VYŽADOVANÉ PODĽA PRÁVA ÚNIE

V niektorých oblastiach práva Únie sa pre určitý tovar stanovuje povinné
povolenie/schválenie/oznámenie zásielok z tretej krajiny do Európskej únie alebo naopak
(ďalej len „dovozné/vývozné licencie“). Vo väčšine prípadov sa takáto licencia pre
zásielky v rámci Únie nevyžaduje alebo sa požiadavky líšia. Dovozné/vývozné licencie
sú zvyčajne vydávané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a súlad sa kontroluje ako
súčasť colných kontrol v Európskej únii.
Od dátumu vystúpenia, ak dovoz/vývoz tovaru podlieha požiadavke na udelenie licencie
podľa práva Únie, sa pre zásielky z 27 členských krajín EÚ do Spojeného kráľovstva
a naopak bude vyžadovať takáto dovozná/vývozná licencia.
2.

LICENCIE VYDANÉ SPOJENÝM
ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ NA ZÁKLADE PRÁVA ÚNIE

DOVOZNÉ/VÝVOZNÉ

KRÁĽOVSTVOM

AKO

V práve Únie sa môže ustanoviť možnosť vydania dovozných/vývozných licencií iným
členským štátom, ako je členský štát, v ktorom tovar vstupuje do Európskej únie alebo
z nej vystupuje.
Od dátumu vystúpenia už dovozné/vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom ako
členským štátom EÚ na základe práva Únie neplatia pre zásielky do 27 krajín EÚ
z tretích krajín a naopak.
3.

PRÍSLUŠNÝ TOVAR

Dovozné/vývozné licencie existujú v širokej škále oblastí politiky a pre širokú škálu
tovarov vrátane týchto:
 odpad6 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna
2006 o preprave odpadu7];
 určité nebezpečné chemikálie8 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií9];
 látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu10 [nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú
ozónovú vrstvu11];
6

Viac
informácií
nájdete
na
tematickom
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

7

Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

8

Viac
informácií
nájdete
na
tematickom
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

9

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

10

Viac
informácií
nájdete
na
https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

11

Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

tematickom
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webovom

sídle:

webovom

sídle:

webovom

sídle:

 ortuť a niektoré zmesi ortuti12 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti13];
 drogové prekurzory14 [nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004,
ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi
Spoločenstvom a tretími krajinami15];
 geneticky modifikované organizmy16 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky
modifikovaných organizmov17];
 jedince ohrozených druhov18 [nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi19];
 tovar kultúrneho charakteru20 [nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra
2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru21];
 neopracované diamanty22 [nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra
2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre
medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami23];
 „položky s dvojakým použitím“24 [nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája
2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy,
sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím25];
12

Viac
informácií
nájdete
na
tematickom
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

13

Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1.

14

Viac
informácií
nájdete
na
tematickom
webovom
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

15

Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

16

Viac
informácií
nájdete
na
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

17

Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.

18

Viac
informácií
nájdete
na
http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.
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19

Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

20

Viac
informácií
nájdete
na
tematickom
webovom
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

sídle:

21

Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1.

22

Viac informácií nájdete na tematickom webovom sídle: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/kimberley_process_en.htm.

23

Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28.

24

Viac informácií nájdete na tematickom webovom sídle: http://ec.europa.eu/trade/import-and-exportrules/export-from-eu/dual-use-controls/.
3

 strelné zbrane a strelivo26 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu
Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so
strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému
zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné
povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí
a častí a streliva27];
 vojenská technológia a materiál28 (spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP
z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu
vývozu vojenskej technológie a materiálu29);
 určitý tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti/mučenie30 [nariadenie
Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý
možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo
ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie31].
Zainteresované strany by mali prípadne zvážiť prijatie nevyhnutných krokov, aby sa
pripravili na možné zmeny.
Na uvedených webových sídlach útvarov Komisie sa nachádzajú všeobecné informácie
týkajúce sa dovozných/vývozných licencií. Tieto stránky budú v prípade potreby
aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Generálne riaditeľstvo pre obchod
Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy
Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky

25

Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

26

Viac informácií nájdete na tematickom webovom sídle: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

27

Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 1.

28

Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ slúži ako orientačný bod pre vnútroštátne zoznamy
vojenskej technológie a materiálu členských štátov, priamo ich však nenahrádza. Najnovšia verzia
spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ bola zverejnená v Ú. v. EÚ C 97, 28.3.2017, s. 1.

29

Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

30

Viac informácií nájdete na tematickom webovom sídle: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/antitorture_measures_en.htm.

31

Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.
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