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Úvod

§ Volný pohyb zboží v rámci jednotného trhu je rozhodující hnací silou pro 
konkurenceschopnost a hospodářský růst v EU. Technické právní předpisy 
Společenství zajišťující volný oběh výrobků poskytly nejenom rovné podmínky pro 
všechny hospodářské subjekty, ale také vyšší úroveň bezpečnosti výrobků a ochrany 
spotřebitele.

§ Při provádění uvedených právních předpisů však byly zaznamenány určité nedostatky. 
Jde zejména o narušení hospodářské soutěže vlivem rozdílných postupů v členských 
státech při určování subjektů posuzování shody a odlišné infrastruktury dozoru nad 
trhem a o nedostatek důvěry v označení shody CE a nedostatečné pochopení tohoto 
označení.

§ Legislativní opatření zahrnutá v balíčku opatření pro jednotný trh se zbožím 
navrženém Komisí mají proto za cíl poskytnout obecný rámec pro zlepšení stávající 
infrastruktury dozoru a vytvořit harmonizované referenční materiály pro tvorbu 
budoucích právních předpisů týkajících se výrobků.

§ Ze tří opatření navržených v balíčku pro zboží se dva návrhy 1 týkají harmonizované 
oblasti zboží zajišťující stejné minimální požadavky na zboží ve všech členských 
státech a pokrývající téměř 75 % vnitřního obchodu EU. Třetí návrh2 se týká 
neharmonizované oblasti zboží, která pokrývá přibližně 25 % vnitřního trhu EU.

§ Pokud jde o „harmonizovanou oblast“, rozhodla se Komise pro možnost rozdělit svůj 
návrh na dva samostatné právní dokumenty:

1. nařízení stanovující celkový rámec, který dovršuje všechny stávající právní 
předpisy týkající se akreditace a dozoru nad trhem

2. rozhodnutí stanovující společné prvky pro budoucí právní předpisy 
v harmonizované oblasti zboží spolu s pokyny pro jejich provádění.

§ Předmětem tohoto pracovního dokumentu je návrh rozhodnutí o obecném rámci pro 
uvádění výrobků na trh spojením harmonizovaných právních nástrojů, které lze použít 
bez ohledu na použitý postup tvorby právních předpisů (tzv. právní předpisy podle 
„starého“ a „nového“ přístupu).

§ „Starý“ a „nový“ přístup: v harmonizované oblasti lze použít dva postupy tvorby 
právních předpisů: 1) „nový“ přístup3, kde se právní předpisy Společenství omezují na
určení základních požadavků týkajících se např. zdraví, bezpečnosti, ochrany 
spotřebitele a ochrany životního prostředí, přičemž technické specifikace ve formě 
standardů umožňují, aby výrobky odpovídaly základním nezbytným požadavkům, a 2) 

  
1 KOM (2007)0053 v konečném znění: Návrh rozhodnutí o obecném rámci pro uvádění výrobků na trh a KOM 
(2007)0037 v konečném znění: Návrh nařízení, kterým se stanoví požadavky pro akreditaci a dozor nad trhem 
v souvislosti s uváděním výrobků na trh.
2 KOM (2007)0036 v konečném znění: Návrh nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování 
určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a 
kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES.
3 Usnesení Rady ze dne 7. května 1985 týkající se nového přístupu k technické harmonizaci a standardizaci. 
Dosud bylo přijato 25 směrnic podle nového přístupu.
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„starý“ přístup, kdy právní předpisy Společenství stanoví veškeré podrobné technické 
požadavky.

§ Nový přístup je široce uznáván jako dobrý příklad jednoduššího a pružnějšího postupu 
tvorby právních předpisů a díky němu se přijetím pouhých 25 směrnic podařilo uvolnit 
oběh přibližně 60 % výrobků v EU. V porovnání s tímto počtem spočívá starý přístup 
přibližně na 600 směrnicích, jež se vztahují přibližně na 10 % oběhu výrobků v EU.

Otázky k diskusi

Zpravodajka by ráda nastínila několik předběžných otázek, které vyžadují hlubší posouzení:

Výběr legislativního nástroje

První klíčovou otázkou je, zda je návrh rozhodnutí skutečně vhodným legislativním nástrojem 
k zajištění provázanosti budoucích odvětvových právních předpisů v harmonizované oblasti. 
Zpravodajka dává k úvaze, zda by místo toho nemělo být co nejvíce opatření zahrnuto do 
nařízení, aby se zajistilo jejich provedení a prosazení v co nejranější fázi.

Provázanost s návrhem nařízení

Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí musí být vždy úzce koordinován s návrhem zprávy 
o návrhu nařízení, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem v souvislosti 
s uváděním výrobků na trh (KOM(2007)0037). Zpravodajka žádá posouzení, zda existují 
oblasti, kde se terminologie a definice použité v obou dokumentech překrývají nebo
nesouhlasí.

Úroveň ochrany veřejných zájmů (článek 2)

Navrhované rozhodnutí uvádí, že budoucí odvětvové právní předpisy v harmonizované oblasti 
by měly být založeny na metodě „nového přístupu“ a že pouze tehdy, pokud není tento postup 
(kterým se stanoví pouze základní požadavky v právních předpisech) možný nebo je-li 
„nevhodný“, lze použít „starý přístup“ k právním předpisům.

Zpravodajka se domnívá, že je třeba dále zkoumat souvislosti týkající se požadavků na 
demokratickou kontrolu. Předpoklady, které vedou k výběru mezi „novým“ a „starým“ 
přístupem, proto vyžadují další šetření zejména v tom smyslu, co v praxi znamená „není 
možný“ nebo „je nevhodný“.

Povinnosti hospodářských subjektů (kapitola 2)

Jednou z klíčových otázek v tomto návrhu rozhodnutí jsou právní povinnosti a právní 
odpovědnost hospodářských subjektů, ať už se jedná o výrobce, zplnomocněné zástupce, 
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dovozce nebo distributory, při uvádění výrobků na trh a jejich právo přístupu na trh. V této 
souvislosti musí být právními předpisy zohledněna a v členských státech provedena klíčová 
zásada, kterou je nediskriminace hospodářských subjektů.

Kromě toho je třeba, aby právní předpisy, které hospodářským subjektům ukládají právní 
povinnosti, zohlednily soulad s pravidly proporcionality; je tedy třeba zajistit, aby 
administrativní zatížení hospodářských subjektů bylo úměrné cílům, které mají být dosaženy.

Úloha označení CE (článek 17)

Připojením označení CE výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se základními 
požadavky příslušných směrnic podle „nového“ přístupu. Na výrobek nesoucí označení CE se 
vztahují výhody volného oběhu v rámci jednotného trhu. Jak ukazují nedávné studie, značná 
část spotřebitelů, a zejména spotřebitelů s nižším vzděláním, příliš nechápe úlohu a význam 
označení CE na výrobcích, které nakupuje4, a toto označení je často chápáno jako označení 
původu nebo jako důkaz, že byl výrobek testován a schválen určitým typem vnitrostátního 
orgánu dozoru. Označení CE byl kromě toho vytýkán nedostatek důvěryhodnosti, neboť 
výrobky nesoucí označení CE často nebyly v souladu s právními předpisy.

Zpravodajka dává k úvaze, zda je tento návrh rozhodnutí tím nejvhodnějším legislativním 
nástrojem zajišťujícím lepší informovanost o označení CE. Navíc je třeba zvážit, zda je nutné 
důvěru a důvěryhodnost označení CE posilovat.

Oznamování subjektů posuzování shody (Kapitola 4)

Definici a úlohu subjektů posuzování shody je v souvislosti s navrhovaným nařízením třeba 
podrobně prozkoumat a posoudit.

Oznamující orgány (článek 19)

Je třeba vyjasnit, zda oznamující orgány podle článku 19 budou nezávislé správní orgány, 
nebo skutečně části příslušného ministerstva, neboť existuje nebezpečí, že v procesu 
oznamování budou přibývat další správní úrovně, což neprospěje dotčeným stranám, zejména 
malým a středním podnikům.

Požadavky na oznámené subjekty (článek 22)

Požadavky na subjekty posuzování shody byly podrobně stanoveny v čl. 22 odst. 2 až 11. 
Soudržnost tohoto velkého množství podrobných požadavků je třeba podrobně prozkoumat, 
stejně jako uplatnění zásady transparentnosti.

  
4 CE – Studie znalostí spotřebitelů a obchodníků o značce CE, Švédský výzkumný ústav pro obchod, 2004.
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Ochranný postup Společenství (články 36–-37)

Tato část se zabývá posouzením rizik a možnými kroky v případě, že se vyskytnou výrobky 
zákonně uváděné na trh, jež mohou představovat rizika, zejména pro zdraví a bezpečnost osob 
nebo v souvislosti s otázkami ochrany veřejného zájmu. Bude nutné, aby vnitrostátní 
ochranné postupy i ochranné postupy Společenství byly schopny zaručit spotřebitelům a 
občanům co nejvyšší míru ochrany. Členské státy by neměly mít možnost zneužít uvedené 
postupy k vytvoření nadbytečných překážek trhu v rozporu se zásadami vnitřního trhu.


