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Úvod

§ Voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu je hlavnou hybnou silou 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu v EÚ. Technické právne predpisy 
Spoločenstva, ktorými sa zabezpečuje voľný obeh výrobkov, prispeli nielen 
k vytvoreniu vyváženejších pravidiel pre hospodárske subjekty, ale aj k dosiahnutiu 
vyššieho stupňa bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

§ Vykonávanie technických právnych predpisov však narazilo na určité problémy. 
Konkrétne ide o riziko narušenia hospodárskej súťaže z dôvodu odlišného postupu 
členských štátov pri určovaní orgánov posudzovania zhody, odlišnej infraštruktúry 
dohľadu nad trhom a nedostatku dôvery, pokiaľ ide o označovanie zhody CE.

§ Preto je cieľom legislatívnych opatrení zahrnutých do balíčka jednotného trhu pre 
tovar predloženého Komisiou poskytnúť spoločný rámec umožňujúci zlepšenie 
existujúcich infraštruktúr dohľadu nad trhom a stanoviť harmonizované odkazy na 
účely vývoja budúcich právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov.

§ Dva návrhy1 z troch legislatívnych opatrení predložených v rámci balíčka pre tovar sa 
týkajú harmonizovanej oblasti tovaru, zabezpečujú rovnaké minimálne požiadavky na 
výrobky vo všetkých členských štátoch a pokrývajú takmer 75 % obchodu v rámci 
EÚ. Jeden návrh2 sa týka neharmonizovanej oblasti tovaru a pokrýva približne 25 % 
obchodu v rámci EÚ. 

§ Pokiaľ ide o harmonizovanú oblasť, Komisia využila možnosť rozdeliť svoje návrhy 
na dva samostatné právne texty: 

1. nariadenie stanovujúce celkový rámec, ktorý dopĺňa existujúce právne 
predpisy týkajúce sa akreditácie a dohľadu nad trhom;

2. rozhodnutie stanovujúce spoločné prvky budúcich právnych predpisov 
v harmonizovanej tovarovej oblasti doplnené usmerneniami na ich 
vykonávanie. 

§ Predmetom tohto pracovného dokumentu je návrh rozhodnutia o spoločnom rámci pre 
uvádzanie výrobkov na trh spájajúci harmonizované nástroje, ktoré by sa mohli 
uplatňovať bez ohľadu na použitý legislatívny postup (tzv. právne predpisy 
starého/nového prístupu).

  
1 KOM(2007)53 v konečnom znení: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre 
uvádzanie výrobkov na trh a KOM(2007)37 v konečnom znení: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na 
trh. 
2 KOM(2007)0036 v konečnom znení: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne 
uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES.
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§ Starý a nový prístup: v harmonizovanej oblasti je možné použiť dva rôzne legislatívne 
postupy: 1) nový prístup3, pri ktorom sa právne predpisy Spoločenstva obmedzujú na 
vymedzenie základných požiadaviek týkajúcich sa oblastí, ako je zdravie, bezpečnosť, 
ochrana spotrebiteľa a ochrana životného prostredia. Technické špecifikácie v 
podobe noriem umožňujú, aby výrobky splnili potrebné základné požiadavky a 2) 
starý prístup, v ktorom právne predpisy Spoločenstva uvádzajú všetky podrobné 
technické požiadavky. 

§ Nový prístup sa pokladá za dobrý príklad jednoduchšieho a pružnejšieho 
legislatívneho postupu a prijatím len 25 smerníc úspešne uvoľnil obeh približne 60 % 
výrobkov v EÚ. Ak uvedené čísla porovnáme so starým prístupom, uvidíme, že ho 
tvorí takmer 600 smerníc a pokrýva 10 % výrobkov obiehajúcich v EÚ.

Otázky do diskusie

Spravodajkyňa by chcela poukázať na niekoľko predbežných problémov, o ktorých treba 
dôkladne uvažovať:

Výber legislatívneho nástroja

Jednou z hlavných otázok je, či návrh rozhodnutia predstavuje vhodný legislatívny nástroj na 
zaistenie súladu budúcich sektorových právnych predpisov v harmonizovanej oblasti. 
Spravodajkyňa by rada zvážila, či by sa namiesto zabezpečenia čo najskoršieho vykonávania 
a presadzovania ustanovení mal do nariadenia zahrnúť ich čo možno najväčší počet.

Súlad s návrhom nariadenia

V každom prípade treba návrh správy o navrhovanom rozhodnutí úzko koordinovať 
s návrhom správy o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu 
nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (KOM(2007)0037). Spravodajkyňa bude 
požadovať, aby sa zistili kolízie či nesúlad v terminológii a vymedzeniach použitých v oboch 
textoch.

Úroveň ochrany verejných záujmov (článok 2)

Navrhované rozhodnutie predpokladá, že sa budúce sektorové právne predpisy 
v harmonizovanej oblasti budú zakladať na metóde nového prístupu a len ak tento prístup 
(právne predpisy obsahujú len základné požiadavky) nie je možný alebo „primeraný“, je 
možné využiť starý legislatívny prístup (stanovenie podrobných špecifikácií v právnych 
predpisoch). 

  
3 Uznesenie Rady zo 7. mája 1985 týkajúce sa nového prístupu k technickej harmonizácii a štandardizácii. 
Doteraz sa prijalo 25 smerníc nového prístupu.
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Spravodajkyňa sa nazdáva, že treba podrobnejšie preskúmať vplyv na demokratické riadenie. 
Preto treba dôkladne zvážiť predbežné podmienky podmieňujúce výber nového alebo starého 
prístupu, konkrétne aký je praktický význam výrazov „nie je možný“ a „neprimeraný“.

Záväzky hospodárskych subjektov (kapitola 2)

Jednu zo základných otázok rozhodnutia predstavujú právne záväzky a zodpovednosť 
hospodárskych subjektov (či už sú to výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, importéri či 
distribútori) pri umiestňovaní svojich výrobkov na trh, ako aj ich právo prístupu na trh. 
V uvedenom kontexte musia právne predpisy rešpektovať a členské štáty úplne vykonať 
hlavnú zásadu jednotného trhu: hospodárske subjekty nesmú byť diskriminované.

Právne predpisy stanovujúce právne záväzky pre hospodárske subjekty musia zabezpečiť 
konzistenciu s pravidlami proporcionality, t. j. zaistiť primeranosť administratívnej záťaže na 
hospodárske subjekty vzhľadom na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

Úloha označenia CE (článok 17)

Pripojením označenia CE k výrobku výrobca prehlasuje, že výrobok spĺňa základné 
požiadavky z príslušnej smernice „nového prístupu“. Výrobok s označením CE má prospech 
z voľného pohybu tovaru na jednotnom trhu. Nedávne štúdie ukázali, že veľká časť 
spotrebiteľov, konkrétne menej vzdelaní spotrebitelia, nerozumie celkom dobre úlohe a 
významu označenia CE na výrobkoch, ktoré kupujú4: často ho vnímajú ako označenie pôvodu 
alebo ako potvrdenie, že výrobok testoval a schválil nejaký štátny dozorný orgán. Okrem toho 
sa označenie CE kritizuje za nedôveryhodnosť, pretože výrobky s označením CE v niektorých 
prípadoch nie sú v súlade s právnymi predpismi.

Spravodajkyňa bude žiadať zváženie toho, či návrh rozhodnutia predstavuje najvhodnejší 
legislatívny nástroj, ktorý zaistí zlepšenie informovanosti o označení CE. Okrem toho treba 
preskúmať, či je potrebné posilniť dôveryhodnosť a spoľahlivosť označenia CE. 

Notifikácia orgánov posudzovania zhody (kapitola 4)

Treba podrobne preskúmať vymedzenie a úlohu orgánov posudzovania zhody a zhodnotiť ich 
v kontexte navrhovaného nariadenia. 

Notifikujúce orgány (článok 19)

Treba vysvetliť, či by notifikujúci orgán (ako ho vymedzuje článok 19) mal byť nezávislým 
administratívnym orgánom alebo súčasťou zodpovedného ministerstva, pretože existuje 

  
4 CE - A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark (CE – štúdia o poznatkoch spotrebiteľov 
a malopredajcov o označení CE), Švédsky inštitút pre výskum obchodu, 2004.
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nebezpečenstvo znásobenia administratívnych úrovní v neprospech strán zapojených do 
notifikácie, konkrétne malých a stredných podnikov.

Požiadavky na notifikované orgány (článok 22)

Požiadavky aplikovateľné na orgán posudzovania zhody sú podrobne stanovené v článku 22 
ods. 2 – 11. Treba dôkladne preskúmať súlad tohto veľkého množstva podrobných 
požiadaviek, ako aj uplatňovanie zásady transparentnosti. 

Postupy Spoločenstva v súvislosti s ochrannou doložkou (čl. 36 – 37)

Táto časť sa zaoberá hodnotením rizika a možných krokov v prípade právneho uvedenia 
takých výrobkov na trh, ktoré by mohli predstavovať riziko, najmä pokiaľ ide o zdravie 
a bezpečnosť osôb alebo otázky verejného záujmu. Bude nevyhnutne potrebné, aby sa prijali 
postupy v súvislosti s ochrannou doložkou na úrovni jednotlivých členských štátov aj 
Spoločenstva s cieľom zaručiť spotrebiteľom a občanom najvyšší stupeň ochrany. Členské 
štáty nesmú tieto postupy zneužívať na vytváranie zbytočných prekážok trhu v protiklade 
k zásadám jednotného trhu.
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