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Úvod

Vnútorný trh založený na štyroch slobodách – voľnom pohybe osôb, tovaru, služieb a kapitálu 
– je kľúčovým aspektom európskeho hospodárskeho rastu. Pre plne funkčný vnútorný trh s 
tovarom je nevyhnutné odstránenie technických prekážok. Na jeho dosiahnutie sú v oblasti 
tovaru k dispozícii dva hlavné druhy nástrojov: 

i) aproximácia národnej legislatívy, keď sú technické prekážky odstránené harmonizáciou 
národných technických pravidiel. Z troch legislatívnych opatrení zahrnutých v balíku opatrení 
na vnútornom trhu s tovarom sa dve zaoberajú harmonizovanou oblasťou vnútorného trhu,1
ktorá pokrýva 75 % obchodu s tovarom v rámci EÚ a predstavuje hodnotu 1,5 bilióna EUR.2

ii) vzájomné uznávanie, ktoré je predmetom tohto pracovného dokumentu3, sa týka 
neharmonizovanej oblasti tovarov pokrývajúcich zhruba 25 % tovarov vyrobených v EÚ 
a predstavuje hodnotu 430 miliárd EUR.4 Náklady spojené s neuplatňovaním zásady 
vzájomného uznávania boli odhadnuté na približne 150 miliárd EUR.5

Vzájomné uznávanie

Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Európskeho súdneho dvora, zvlášť z 
dobre známeho prípadu Cassis de Dijon zo dňa 20. februára 1979.

Zásada je založená na pravidle a výnimke:

a) všeobecné pravidlo: členský štát na svojom území v zásade nemôže zakázať alebo 
obmedziť predaj tovarov, ktoré sú zákonne vyrábané a uvádzané na trh v inom členskom 
štáte, a to aj keď sú tieto tovary vyrábané podľa technických alebo kvantitatívnych 
podmienok, ktoré sa líšia od podmienok požadovaných pre vlastné tovary.  

b) výnimka: pri chýbajúcej harmonizácii sa členský štát môže od tejto zásady odkloniť 
a prijať opatrenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú prístup takýchto tovarov na národný trh, 
iba ak sú tieto opatrenia (i) nevyhnutné, (ii) primerané a (iii) oprávnené z dôvodov uvedených 
v článku 30 Zmluvy o ES alebo na základe prevažujúcich požiadaviek verejného záujmu. Ak 

  
1 KOM(2007) 37 a KOM(2007) 53
2 Údaje poskytnuté komisárom Verheugenom pri prezentácii balíka opatrení pre tovary 14. februára 2007.
3 KOM(2007)36
4 Druhá výročná správa o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na jednotnom trhu, KOM(2002)419 zo dňa 
23.7.2002
5 Správa skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedal Wim Kok, november 2004
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sú tieto podmienky splnené, členský štát určenia si zachováva možnosť uplatniť na výrobky 
svoje požiadavky.

Dosiaľ neexistuje zoznam výrobkov, na ktoré by sa malo vzťahovať vzájomné uznávanie. 
Avšak spravodajca poznamenáva, že môžeme identifikovať dve rozsiahle kategórie týchto 
výrobkov:

(1) výrobky, pre ktoré neexistuje harmonizácia zákonov na úrovni EÚ. Táto kategória zahŕňa 
bicykle, rebríky, stavebné lešenia, výrobky z drahých kovov, výrobky určené na starostlivosť 
o deti, nádrže a kontajnery. 
(2) výrobky, ktoré sú čiastočne harmonizované. Napríklad funkčné, klimatické a výkonnostné 
aspekty poplašných zariadení nie sú harmonizované, ale všetky ostatné aspekty áno. Táto 
kategória tiež zahŕňa textil, obuv, informačné technológie, špecifické typy motorových 
vozidiel, elektrický materiál a určité potraviny. 
Vo všeobecnosti sa zdá, že vzájomné uznávanie dobre funguje v prípade nekomplexných 
výrobkov (napr. bicykle, nádrže alebo kontejnery). Naproti tomu sa zdá, že uplatňovanie 
vzájomného uznávania v prípade technicky komplexných výrobkov alebo výrobkov 
s dôležitým bezpečnostným alebo zdravotným aspektom nefunguje až tak dobre (napr. 
autobusy, dodávky, stavebné výrobky alebo drahé kovy).1

Otázky na diskusiu

Na začiatok diskusie by spravodajca rád vzniesol niekoľko predbežných otázok, ktoré si 
vyžadujú hlbšie zváženie. V závislosti od toho, ako sa vyvinie diskusia vo výbore a od 
technickej práce v Rade môžu byť tieto alebo akékoľvek ďalšie otázky, ktoré vyplynú 
z rokovania výboru, predmetom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo strany 
spravodajcu. 

Predmet a rozsah pôsobnosti (Kapitola 1)

Článok 1

Článok 1 sa týka cieľov návrhu. 

Spravodajca sa domnieva, že návrh by mal jasnejšie stanoviť svoj hlavný cieľ, a to zaistenie 
voľného pohybu tovaru v neharmonizovanej oblasti. V skutočnosti používanie národných 
technických pravidiel pre výrobky zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte predstavuje 
obmedzenie tejto slobody.   

  
1 Druhá výročná správa o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na jednotnom trhu, 23.07.2002
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Článok 2

Odsek 1

Tento odsek sa týka rozsahu návrhu. 

Spravodajca môže revidovať tento odsek, ak sú potrebné zmeny v záujme lepšej právnej 
zrozumiteľnosti. 

Odsek 2

Odsek 2 stanovuje definíciu „technického pravidla“, ktoré bolo prevzaté zo smernice 
98/34/ES.1

Spravodajca bude skúmať, či budú potrebné nejaké úpravy tejto definície vzhľadom 
ma prípady, ktoré sa v súčasnosti prejednávajú pred Európskym súdnym dvorom. Okrem toho 
môže spravodajca tiež posúdiť, či nie sú potrebné ďalšie definície. 

Článok 3

Článok 3 má za cieľ zabezpečiť, aby nariadenie nebolo v rozpore s existujúcimi právnymi 
predpismi Spoločenstva. 

Je dôležité, aby nariadenie bolo v súlade s ostatnými nástrojmi Spoločenstva. Spravodajca 
preto zváži zmenu a doplnenie textu, aby sa objasnil vzťah tohto nariadenia a uvedených 
smerníc.  

Uplatňovanie technického pravidla (Kapitola 2)

Článok 4

Keďže vzájomné uznávanie nie je automatické, článok 4 definuje postup v prípadoch, keď 
členské štáty zamýšľajú rozhodnutím zamietnuť vzájomné uznanie a namiesto toho použiť 
národné technické pravidlá. 

Spravodajca posúdi, či existuje potreba objasniť tento postup prijímania rozhodnutí 
o zamietnutí vzájomného uznávania. Tieto rozhodnutia by mali byť založené na posúdení 
zhody výrobku s technickými pravidlami členských štátov, v ktorých bol tento výrobok 
prvýkrát uvedený na trh (t.j. predovšetkým či bol výrobok uvedený na trh zákonne). 
Rozhodnutia by mali tiež zahŕňať dôkladné overenie stupňov ochrany (t.j. porovnanie 

  
1 Smernica 98/34/ES stanovuje postup pre poskytovanie informácií v oblasti národných technických noriem 
a predpisov.  
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ochrany, ktorú poskytujú národné pravidlá štátu, v ktorom je výrobok uvedený na trh a stupňa 
ochrany, ktorý je požadovaný v prijímajúcom členskom štáte).  

Toto objasňovanie by nepredstavovalo žiadne dodatočné administratívne bremeno, pretože by 
sa týkalo iba orgánov, ktoré ešte neuplatňujú vzájomné uznávanie správnym spôsobom.

Spravodajca tiež zváži stanovenie lehôt požadovaných na oznamovanie rozhodnutí.  

Nakoniec, aby sa kapitola 2 stala súvislejšou, spravodajca považuje za vhodné zosúladiť 
znenie článku 5 s obsahom článku 4 a zahrnúť súčasné znenie článku 6 do článku 4. 

Kontaktné miesta pre výrobky (Kapitola 3)

Články 7 a 8

Cieľom článkov 7 a 8 je vyhnúť sa právnej neistote, zlepšiť administratívnu spoluprácu 
a uľahčiť dialóg medzi stranami. 

Spravodajca chce zabezpečiť, aby kontaktné miesta pre výrobky fungovali ako pracoviská 
pomoci pri implementácii zásady vzájomného uznávania.   

Spravodajca zastáva názor, že prístup k informáciám o národných technických pravidlách je 
pre hospodárske subjekty veľmi dôležitý. Často je pre hospodárske subjekty zložité zistiť, či 
sa ich národné technické pravidlá podobajú pravidlám v členskom štáte určenia. Kontaktné 
miesta pre výrobky môžu preto poskytovať dôležité informácie o implementácii tohto 
nariadenia a fungovaní vzájomného uznávania.       

Okrem toho sa spravodajca nazdáva, že je dôležité, aby kontaktné miesta slúžili na posilnenie 
mimosúdnych mechanizmov na riešenie problémov. 

Záverečné ustanovenia (Kapitola 4)

Článok 10

Článok 10 požaduje, aby členské štáty „posielali Komisii na jej žiadosť podrobnú správu 
o implementácii tohto nariadenia vrátane podrobných informácií o všetkých písomných 
oznámeniach alebo rozhodnutiach zaslaných podľa článku 4...“.

Spravodajca sa domnieva, že pojem „na jej žiadosť“ je pre členské štáty právne nejasný – nie 
je jasné, kedy si členské štáty majú splniť svoje oznamovacie povinnosti. Z tohto dôvodu 
spravodajca zváži stanovenie presnej lehoty na predloženie správ Komisii (napr. raz za rok). 

V rozpore s postupom stanoveným v rozhodnutí 3052/95 nezahŕňa článok 10 okamžité 
hodnotenie rozhodnutí členských štátov o odklonení sa od vzájomného uznávania zo strany 



PE 388.466v01-00

Externý preklad 6/6 DT\663548SK.doc

Externý preklad

SK

Komisie. Spravodajca sa domnieva, že na sledovanie správneho uplatňovania vzájomného 
uznávania by Komisia mala analyzovať rozhodnutia obsiahnuté vo (výročných) správach 
a vyhodnotiť uvedené zdôvodnenia. Okrem toho by Komisia mohla Parlamentu a Rade 
podávať správy o implementácii tohto nariadenia vrátane informácií o jeho hodnotení každé 
tri roky po vstupe nariadenia do platnosti.  

Článok 13

Článok 13 sa týka vstupu nariadenia do platnosti. Spravodajca považuje okrem toho za 
nevyhnutné stanoviť presnú lehotu na uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa kontaktných 
miest pre výrobky, aby sa členským štátom poskytol dostatočný čas na ich zriadenie (napr. 
šesť mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti).   

Iné otázky

Spravodajca zváži možnosť zahrnúť do nariadenia zvláštne ustanovenie týkajúce sa 
internetovej stránky, ktorá by mala obsahovať zoznam výrobkov, na ktoré sa vzájomné 
uznávanie vzťahuje. Podľa spravodajcu by internetová stránka tiež mohla zverejňovať napr. 
zoznam kontaktných miest pre výrobky a štatistiku o počte prípadov, v ktorých bolo o 
vzájomné uznanie požiadané, v koľkých sa uplatňuje a v koľkých bolo zamietnuté, a to na 
základe informácií zaslaných členskými štátmi podľa článku 10. 


