
Informace Evropské komise –  

Opatření přijatá bristkou stranou ke zjednodušení dodávek výrobků 

z EU na britský trh a dočasnému uznávání evropských certifikátů 
 

For your information, UK has announced 
plans to introduce policy measures to 
further support businesses transitioning to 
UKCA marking.  
  
They are therefore introducing further 
measures to support businesses adopting 
the UKCA marking:   
  

•        They will reduce re-testing costs for 
UKCA certification, by allowing conformity 
assessment activities for CE marking 
completed by the 31 December 2022 to be 
used by manufactures as the basis for UKCA 
marking. This will reduce the immediate 
costs faced by manufacturers and will be 
valid until the expiry of their certificate or 
for 5 years (31 December 2027), whichever 
is sooner. This will reduce duplication and 
costs for businesses and by extension, 
consumers.     
   

•        They will make clear there is no need 
to re-test existing imported stock, as these 
products will be considered already placed 
on the market In Great Britain (GB). This will 
prevent the costly, and unnecessary re-
labelling of existing stock for businesses.     
   
 

•        They will make clear that spare parts 
that repair, replace or maintain goods 
already on the GB market can meet the 
same requirements that were in place at 
the time the original product or system 
was placed on the GB market. This will 
allow products and goods requiring spare 
parts to continue to be maintained.     
   

Pro vaši informaci, Spojené království 
oznámilo plány na zavedení politických 
opatření na další podporu podniků, které 
přecházejí na označení UKCA.  
  
Zavádějí proto další opatření na podporu 
podniků, které přijímají označení UKCA:   
  
 
·       Přijatá opatření sníží náklady na 
opakování certifikace UKCA tím, že umožní 
výrobcům používat činnosti posuzování 
shody pro označení CE dokončené do 31. 
prosince 2022 jakožto základ pro označení 
UKCA. Tím se sníží okamžité náklady, které 
nesou výrobci, Původní CE certifikace bude 
platná až do vypršení platnosti certifikátu 
nebo po dobu 5 let (31. prosince 2027), 
podle toho, co nastane dříve. Tím se omezí 
duplikované náklady pro podniky a potažmo 
i pro spotřebitele.  
   
·        Toto přijatá opatření zabezpečí, že 
nebude potřeba znovu testovat stávající 
dovezené zásoby, protože tyto výrobky 
budou považovány za již uvedené na trh ve 
Velké Británii (GB). Tím se zabrání 
nákladnému a zbytečnému přeznačování 
stávajících zásob pro podniky.  
   
·        Též se tak zajistí, že náhradní díly, pro 
opravy, náhradu nebo údržbu zboží, které 
je již na trhu GB, mohou splňovat stejné 
požadavky, které byly zavedeny v době, 
kdy byl původní produkt nebo systém 
uveden na trh GB.  To umožní, aby výrobky 
a zboží vyžadující náhradní díly byly i nadále 
udržovány v provozu.  
   

 



•        They will continue to allow 
businesses to affix the UKCA marking, and 
to include importer information for 
products from EEA countries (and in some 
cases Switzerland), on an accompanying 
document or label until 31 December 
2025. This will allow business to adjust their 
product design to accommodate marking 
changes at a convenient and cost-effective 
time.    
  
These changes do not apply to medical 
devices, construction products, cableways, 
unmanned aircraft systems, transportable 
pressure equipment, rail products and 
marine equipment. Departments 
responsible for these sectors are making 
sector specific arrangements.   
  
They have published a news story on 
GOV.UK and updated their guidance on 
GOV.UK: Using the UKCA marking and 
Placing manufactured goods on the market 
in GB.  
  
Kind regards, 

    
European Commission 
DG for Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs 
  
Networks & governance 

Unit D3 Market surveillance 
 
Follow us on 
Facebook: EU Growth 
Twitter: @EU_Growth 
Our Websites:  ec.europa.eu/growth 

·        Přijatá opatření budou i nadále 
umožňovat podnikům připojovat označení 
UKCA a uvádět informace o dovozcích 
výrobků ze zemí EHP (a v některých 
případech i ze Švýcarska) na průvodní 
dokument nebo štítek do 31. prosince 
2025.  To umožní podnikům přizpůsobit 
design svých výrobků tak, aby vyhovovaly 
změnám značení ve vhodném čase a 
nákladově efektivním způsobem.  
  
Tyto změny se nevztahují na zdravotnické 
prostředky, stavební výrobky, lanové dráhy, 
bezpilotní letecké systémy, přepravitelná 
tlaková zařízení, železniční výrobky a lodní 
vybavení. Útvary odpovědné za tato odvětví 
přijímají odvětvová opatření.   
  
 
 Byl zveřejněn zpravodajský článek o 
GOV.UK a aktualizovány pokyny k GOV.UK: 
Používání označení UKCA a uvádění 
vyrobeného zboží na trh v GB. 
  
 
S pozdravem, 

 
   GŘ Evropské komise 
pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a 
střední podniky 

  
Sítě a řízení 
Oddělení D3 Dozor nad trhem 

 
Sledujte nás na 
Facebook: Růst EU 
Twitter: @EU_Growth 
Náš web:  ec.europa.eu/growth 
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