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Úvod

Základním kamenem hospodářského růstu v EU je vnitřní trh, který je založen na čtyřech 
svobodách: volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Aby byl vnitřní trh zboží plně 
funkční, je třeba odstranit technické překážky. Pokud jde o zboží, existují dva hlavní druhy 
nástrojů, pomocí nichž lze dosáhnout těchto cílů:

(i) sbližování vnitrostátních právních předpisů, kdy technické překážky jsou odstraňovány 
prostřednictvím harmonizace vnitrostátních technických pravidel. Dvě ze tří legislativních 
opatření zahrnutých do balíčku pro vnitřní trh zboží se zabývají harmonizovanou oblastí 
vnitřního trhu1, která pokrývá 75 % obchodu zbožím v rámci EU a představuje hodnotu 1,5 
bilionů Eur.2

(ii) vzájemné uznávání, které je předmětem tohoto pracovního dokumentu,3 se zabývá 
neharmonizovanou oblastí zboží, jež pokrývá zhruba 25 % zboží vyrobeného v EU 
a představuje hodnotu 430 miliard Eur.4 Náklady způsobené neuplatněním vzájemného 
uznávání byly odhadnuty na 150 miliard Eur.5

Vzájemné uznávání

Zásada vzájemného uznávání je odvozena z judikatury ESD, konkrétně ze známého rozsudku  
Cassis de Dijon z 20. února 1979.

Zásada se zakládá na jednom pravidle a jedné výjimce:

a) Obecné pravidlo: Členský stát nemůže podle této zásady na svém území zakázat ani omezit 
prodej zboží zákonně vyrobeného nebo prodávaného v jiném členském státě, i když toto zboží 
bylo vyrobeno v souladu s technickými či kvantitativními specifikacemi, které se liší od 
specifikací určených pro jeho vlastní zboží. 

b) Výjimka: V případě chybějící harmonizace se může členský stát od této zásady odchýlit 
a může přijmout opatření zakazující či omezující přístup takového zboží na vnitřní trh, pouze 
pokud jsou taková opatření i) nutná, ii) přiměřená, iii) oprávněná z důvodů popsaných 
v článku 30 Smlouvy o ES nebo pokud se jedná o nadřazené požadavky veřejného zájmu.  
Jsou-li tyto podmínky splněny, ponechá si členský stát určení možnost klást na zboží vlastní 
požadavky.

  
1 KOM(2007) 37 a KOM(2007) 53
2 Údaje uvedl komisař Verheugen při své prezentaci balíčku opatření dne 14. února 2007.
3 KOM(2007) 36
4 Druhá dvouletá zpráva o uplatňování zásady vzájemného uznávání na vnitřním trhu, KOM(2002)419 ze dne 
23. 7. 2002
5 Zpráva skupiny na vysoké úrovni, jíž předsedal Wim Kok, listopad 2004
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Doposud neexistuje seznam výrobků, na které by se měla vztahovat zásada vzájemného 
uznávání. Zpravodaj však poukazuje na to, že lze identifikovat dvě hlavní kategorie 
takovýchto výrobků: 
1) výrobky, na které se vztahují právní předpisy, jež nejsou na úrovni EU harmonizovány. Do 
této kategorie spadají jízdní kola, žebříky, lešení, předměty z drahých kovů, výrobky pro péči 
o děti, nádrže a kontejnery.

2) výrobky, které jsou harmonizovány částečně. Například funkčnost, účinnost a klimatické 
aspekty poplašných systémů nejsou na rozdíl od všech ostatních aspektů harmonizovány. Tato 
kategorie zahrnuje také textilie, obuv, informační technologie, specifické druhy motorových 
vozidel a některé druhy potravin. 

Obecně se zdá, že vzájemné uznávání funguje dobře pro jednoduché výrobky (např. jízdní 
kola, nádrže a kontejnery). Naproti tomu, uplatňování zásady vzájemného uznávání se jeví 
méně funkční pro technicky složité výrobky nebo výrobky s důležitými bezpečnostními či 
zdravotními parametry (např. autobusy, nákladní automobily, stavební výrobky nebo drahé 
kovy).1

Otázky k diskusi 

V úvodu diskuse by zpravodaj rád projednal několik předběžných témat, které vyžadují 
důkladné zvážení. V závislosti na vývoji debaty ve výboru a provedené technické práci 
v Radě, mohou být tyto a další otázky, které vyplynuly při jednání výboru, předmětem 
pozměňovacích návrhů ze strany zpravodaje. 

Předmět a oblast působnosti (Kapitola 1)

Článek 1

Článek 1 pojednává o cílech návrhu. 

Zpravodaj se domnívá, že by měl návrh stanovit jasněji svůj hlavní cíl, konkrétně zajištění 
volného pohybu zboží v neharmonizované oblasti. Ve skutečnosti, uplatňování vnitrostátních 
technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě představuje 
odchýlení od této svobody.

Článek 2

Odstavec 1

Tento odstavec pojednává o oblasti působnosti návrhu. 

Zpravodaj může tento odstavec přezkoumat, jestliže bude v zájmu větší právní jasnosti 
zapotřebí změn. 

  
1 Druhá dvouletá zpráva o uplatňování zásady vzájemného uznávání na vnitřním trhu, 23. 7. 2002
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Odstavec 2

Odstavec 2 stanoví definici „technického pravidla", která byla převzata ze směrnice 
č. 98/34/ES.1

Zpravodaj prověří, zda bude třeba upravit definici s ohledem na případy čekající na 
projednání ESD. Zpravodaj kromě toho může posoudit nutnost případných dalších definic.

Článek 3

Cílem článku 3 je zajistit, aby nařízení nebylo v rozporu s existující legislativou Společenství.

Je důležité, aby nařízení bylo v souladu s ostatními nástroji Společenství. Zpravodaj proto 
zváží možnost úpravy textu s cílem vyjasnit vztah tohoto nařízení s uvedenými směrnicemi. 

Uplatňování technického pravidla (Kapitola 2)

Článek 4

Vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání neplatí automaticky, definuje článek 4 postup pro 
případy, kdy členské státy hodlají rozhodnutím odmítnout vzájemné uznávání a uplatňovat 
místo toho vnitrostátní technické předpisy.

Zpravodaj posoudí, zda je třeba vyjasnit postup pro přijetí rozhodnutí jimiž se zamítá 
vzájemné uznávání. Tato rozhodnutí musí být založena na posouzení shody výrobku 
s technickými pravidly toho členského státu, v němž byl výrobek poprvé uveden na trh (tj. 
státu, v němž byl výrobek poprvé zákonně uveden na trh). Rozhodnutí by měla také zahrnovat 
provádění řádného ověřování úrovně ochrany (tj. srovnání ochrany vycházející 
z vnitrostátních pravidel státu, kde byl výrobek uveden na trh, s úrovní ochrany vyžadované 
v „přijímajícím" členském státu). 

Vzhledem k tomu, že by se měla objasnění týkat jen orgánů, které doposud nesprávně 
uplatňují vzájemné uznávání, neměla by způsobovat žádnou další administrativní zátěž. 

Zpravodaj rovněž zváží určení termínu nutného pro oznámení rozhodnutí.

S cílem více sjednotit kapitolu 2 považuje zpravodaj za vhodné uvést text článku 5 v soulad s 
obsahem článku 4 a zahrnout současný text článku 6 do článku 4.

Kontaktní místa pro výrobky (Kapitola 3)

Články 7 a 8
  

1 Směrnice 98/34/ES stanoví postup pro poskytování informací v oblasti vnitrostátních technických norem a 
předpisů.
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Cílem článků 7 a 8 je vyvarovat se právní nejistoty, posílit administrativní spolupráci a 
usnadnit dialog mezi stranami.

Zpravodaj by rád zajistil, aby kontaktní místa pro výrobky poskytovala poradenství v oblasti 
uplatňování zásady vzájemného uznávání. 

Zpravodaj považuje přístup k informacím o vnitrostátních technických pravidlech pro 
hospodářské subjekty za nezbytný. Pro hospodářské subjekty je často obtížné zjistit, zda jsou 
jejich technická pravidla podobná pravidlům členského státu určení. Kontaktní místa by proto 
mohla poskytovat příslušné informace o provádění tohoto nařízení a vzájemného uznávání.

Zpravodaj zastává také názor, že je důležité, aby kontaktní místa mohla sloužit k posílení 
mechanismů řešení sporných otázek mimosoudní cestou.

Závěrečná ustanovení (Kapitola 4)

Článek 10

Článek 10 požaduje, aby členské státy „poslali Komisi na její žádost detailní zprávu o 
provádění tohoto nařízení, včetně podrobných informací o všech písemných oznámení nebo 
rozhodnutích zaslaných podle článku 4...".

Zpravodaj je přesvědčen, že výraz „na její žádost" vytváří pro členské státy právní nejistotu; 
není totiž jasné, kdy musí členské státy splnit svou oznamovací povinnost. Zpravodaj proto 
zváží zavedení zvláštní lhůty na předložení těchto zpráv Komisi (např. jednou ročně).

Na rozdíl od postupu stanoveném v rozhodnutí 3052/95 nezahrnuje článek 10 ustanovení, že 
Komise bezprostředně posoudí rozhodnutí členských států o odchýlení se od vzájemného 
uznávání. Zpravodaj se domnívá, že by Komise měla za účelem sledování správnosti 
provádění vzájemného uznávání analyzovat rozhodnutí obsažená ve (výročních) zprávách a 
posuzovat poskytnutá odůvodnění. Dále by Komise mohla každé tři roky ode dne vstupu této 
směrnice v platnost informovat Parlament a Radu o provádění tohoto nařízení a o jeho 
hodnoceních.

Článek 13

Článek 13 se týká vstupu tohoto nařízení v platnost. Zpravodaj považuje za nutné, aby byla 
zavedena zvláštní lhůta pro uplatňování ustanovení týkajících se kontaktních míst pro 
výrobky, aby byl členským státům poskytnut dostatek času pro jejich zřízení (např. šest 
měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost).

Další záležitosti
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Zpravodaj zváží, zda má být do směrnice začleněno zvláštní ustanovení týkající se zřízení 
webových stránek, které by měly obsahovat seznam výrobků, na něž se vztahuje zásada 
vzájemného uznávání. Zpravodaj by si zároveň přál, aby na webových stránkách byly 
zveřejněny například následující informace: seznam kontaktních míst pro výrobky, statistiky 
počtu případů, ve kterých byla uplatněna zásada vzájemného uznávání, počtu případů kdy se 
na ni odvolalo či počtu případů jejího zamítnutí, a to na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle článku 10.
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