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Souvislosti návrhu

Vytvoření vnitřního trhu zboží je jedním z cílů Evropského společenství. Vnitřní trh je prostor bez 
(vnitřních) hranic, v němž je zaručen volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu podle ustanovení 
Smlouvy o ES.

Cílem tohoto návrhu Komise EU je poskytnout jednotný rámec stávající infrastruktuře pro akreditaci, 
kontrolu subjektů posuzování shody a dozor na trhem kontrolující výrobky a hospodářské subjekty.

Hlavním cílem návrhu je zaručit volný pohyb zboží v harmonizované oblasti. Komise očekává, že 
výsledkem bude méně odlišných vnitrostátních opatření pro výrobky na trhu a lepší přijímání 
protokolů o zkouškách a osvědčení o akreditaci/inspekci, které budou vzbuzovat větší důvěru.

Komise se rozhodla rozdělit své návrhy do nařízení, kterým se stanoví požadavky na akreditaci, dozor 
nad trhem a rozhodnutí o budoucích právních aktech. Nařízení stanoví celkový rámec, jenž 
přepracovává a doplňuje všechny stávající právní předpisy týkající se akreditace a dozoru nad trhem. 
Toto nařízení nemění stávající právní předpisy EU. Rozhodnutí stanoví pokyny pro zákony, které 
bude třeba v budoucnosti vytvořit.

Označení CE, kterému je Komise nakloněna, se v rozhodnutí opět nachází a je v něm také jednotně 
definováno. V návrhu nařízení však Komise také konstatuje, že cílem návrhu musí být (mj.) zaručení 
přiměřené důvěry... zejména v režim označení CE.

Specifické problémy návrhu nařízení

V zásadě lze přivítat záměr Komise získat přepracováním právního rámce novou koncepci pro lepší 
právní úpravu a výkon práva a pro větší srozumitelnost předpisů. Zejména platnost definicí přesahující 
směrnice přispěje k většímu porozumění a větší jednotnosti používání.

Zaručení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů
Návrhy Komise ukazují, že Komise přikládá volnému pohybu zboží ústřední význam, přičemž je tento 
pohyb jenom jedním z opěrných pilířů vnitřního trhu a k růstu a konkurenceschopnosti přispívá také 
pouze v případě, že existuje potřebná důvěra spotřebitelů (ve výrobky). Odstranění překážek 
hospodářských subjektů a vytvoření hospodářských rámcových podmínek výhodnějších pro podniky 
musí vždy odrážet také vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a vytvoření nebo dodržování vysokých 
norem pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů a životního prostředí by mělo být hlavní záležitostí každé 
politiky EU. Týdenní zprávy RAPEX poskytují v tuto chvíli ještě jiný pohled, neboť i přes zákonnou 
povinnost (stanovenou směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků [2001/95/ES]) uvádět na trh pouze 
bezpečné výrobky se všude v Evropě stále nacházejí výrobky nebezpečné.

Pouze právní úprava proto nestačí, je nutno rozvíjet také potřebné nástroje k jejímu provádění 
a především tyto nástroje používat.
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Rozsah směrnice
Současný návrh Komise předpokládá, že určité politické oblasti jsou nebo mají být z rozsahu použití 
nové koncepce vyloučeny (např. potraviny, předměty denní potřeby přicházející do kontaktu 
s potravinami, krmiva). Kromě právních problémů, které by případné rozšíření na tyto (a případně 
i jiné) oblasti politiky s sebou přineslo, je však nutno zmínit také hledisko ochrany spotřebitelů, neboť 
v citlivých oblastech s významem pro zdraví je nanejvýš obtížné dodržovat nebo zaručovat vysokou 
úroveň ochrany spotřebitelů pouze prostřednictvím technických norem (zde se poukazuje na velmi 
komplexní systém směrnice o kosmetických prostředcích, která reguluje látky s významem pro 
zdraví).

V návrhu Komise nejsou služby zařazeny do oblasti použití nařízení.

Akreditace a posouzení shody
Akreditace dosud nebyla regulována na úrovni Společenství, i když se prováděla a provádí ve všech 
členských státech. V důsledku toho se v členských státech rozvinuly různé odlišné systémy 
a požadavky na akreditaci. Návrh nařízení navrhuje celkový rámec pro akreditaci a stanoví na úrovni 
Společenství zásady pro její provádění a organizaci.

Předpokládá se, že za akreditace zůstává odpovědný stát a vyloučena má zůstat i soutěž mezi 
akreditačními orgány. Kromě několika výjimek se také navrhuje, že subjekty posouzení shody budou 
o akreditaci žádat u vnitrostátního akreditačního orgánu členského státu.

Návrh se dostatečně nezabývá důležitým hlediskem – co se stane, jestliže vnitrostátní akreditační 
orgány nesplní své povinnosti nebo je splní jen nedostatečně? V současnosti se pouze předpokládá, že 
za řešení porušování a odstraňování nedostatků jsou odpovědny výhradně členské státy.

Úloha Evropské spolupráce v akreditaci (EA)
Pokud jde o současnou úlohu EA popsanou v návrhu nařízení, je zřejmě ještě potřeba podstatného 
objasnění, neboť na jedné straně se předpokládá, že Komise pověřuje EA rozsáhlými pravomocemi 
(které zacházejí tak daleko, že EA může jako soukromá organizace členským státům doporučit 
rozsáhlé úkoly), ale na druhé straně nejsou oprávnění Komise vydávat pokyny nebo kontrolní nástroje 
Komise (a členských států) vůči EA dostatečně definovány. Potřeba objasnění se týká také budoucího 
financování činností EA.

Dozor nad trhem a celní orgány
V posledních letech bylo možné pozorovat, že příslušné orgány (pro dozor nad trhem) v členských 
státech průběžně odstraňovaly zaměstnance, což způsobilo, že již delší dobu existuje místo 
preventivního dozoru spíše reaktivní dozor nad trhem. Návrhy Komise v tomto nařízení by ještě více 
zvýšily náklady na dozor nad trhem.

Komise v současnosti není s to efektivně kontrolovat, zda a do jaké míry členské státy plní své 
povinnosti týkající se dozoru nad trhem, a ani v návrhu nařízení se nenacházejí návrhy nových nebo 
lepších mechanismů nebo nástrojů kontroly. Dokud nebude přiblížen a upřesněn způsob a rozsah 
dozoru nad trhem a způsob a rozsah sankcí členských států v rámci EU, bude obtížné na vnitřním trhu 
zavést nebo zaručit jednotnou úroveň kvality a bezpečnosti výrobků.

Odpovědnosti vnitrostátních orgánů
Návrh by kodifikoval rozsáhlé pravomoci členských států prostřednictvím jejich vnitrostátních 
akreditačních orgánů, orgánů dozoru nad trhem a orgánů ochrany spotřebitelů. Způsob výkonu těchto 
pravomocí by měl zásadní vliv nejen na spotřebitele, ale také na jednotlivé hospodářské subjekty. 
Návrh se dotýká hlediska dostupných nápravných prostředků v případě, že pravomoci by nebyly 
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vykovávány správně nebo by vůbec nebyly vykonávány, avšak činí tak pouze částečně a neobjasňuje 
druh nápravných prostředků, které by byly použity.

Zdroje a posouzení rizik
Aby byla zvýšena bezpečnost výrobků na vnitřním trhu pro spotřebitele, je nezbytné posílit kapacity 
pro posuzování rizik.

Na úrovni Společenství již existují pozitivní příklady budování a používání zdrojů pro společné 
posouzení rizik. Takové snahy v současnosti probíhají např. v oblastech bezpečnosti potravin (EFSA), 
námořní bezpečnosti (EMSA) a letecké bezpečnosti (EASA).


