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Kontext návrhu

Jedným z cieľov Európskeho spoločenstva je vytvorenie vnútorného trhu pre tovar. Vnútorný trh je 
priestor bez (vnútorných) hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a 
kapitálu v súlade s nariadeniami Zmluvy o ES.

Cieľom návrhu, ktorý predkladá Komisia EÚ, je poskytnúť jednotný rámec pre existujúcu 
infraštruktúru na akreditáciu, na účely kontroly orgánov posudzovania zhody a dohľad nad trhom, na 
účely kontroly výrobkov a hospodárskych subjektov.

Hlavným cieľom tohto návrhu je zabezpečenie voľného pohybu tovaru v harmonizovanej oblasti. 
Komisia očakáva, že výsledkom bude zníženie počtu navzájom sa odlišujúcich vnútroštátnych 
opatrení vo vzťahu k výrobkom na trhu a väčšie uznávanie, resp. dôvera, pokiaľ ide o protokoly o 
skúškach a osvedčenia o akreditácii/inšpekcii.

Komisia sa rozhodla rozdeliť svoje návrhy na nariadenie o zavedení akreditácie a presadzovaní 
dohľadu nad trhom ako aj na rozhodnutie, ktorého cieľom je stanoviť rámec pre budúce právne 
predpisy. Nariadením sa stanovuje celkový rámec, ktorý dopĺňa všetky existujúce právne 
predpisy vo vzťahu k akreditácii a dohľadu nad trhom. Týmto nariadením sa neupravujú platné 
právne predpisy EÚ. Rozhodnutím sa stanovujú usmernenia pre zákony, ktoré sa majú prijať v 
budúcnosti.

Označenie CE, ktoré Komisia uprednostňuje, je opäť zahrnuté v rozhodnutí, v ktorom je tiež jednotne 
vymedzené. V návrhu nariadenia však Komisia navyše uvádza, že (okrem iného) cieľom návrhu by 
malo byť zabezpečenie náležitej úrovne dôvery, ktorú môžu verejné orgány vložiť ... najmä do režimu 
označovania CE.

Špecifické problémy návrhu nariadenia

Úmysel Komisie dosiahnuť lepšiu tvorbu právnych predpisov a lepšie presadzovanie práva 
prostredníctvom prepracovania právneho rámca nového prístupu, ako aj úmysel jasnejšie sformulovať 
predpisy je v zásade vítaný. Predovšetkým platnosť definícií, ktorá presahuje rámec smernice, by mala 
prispieť k lepšiemu porozumeniu a k väčšej konzistencii v súvislosti s ich uplatňovaním.

Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov
Na základe návrhov Komisie je jednoznačné, že hlavný význam pripisuje voľnému pohybu tovaru, 
pričom ten je len jedným z ústredných pilierov jednotného trhu a na to, aby sa stal hlavnou hybnou 
silou konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, je nevyhnutná dôvera spotrebiteľov (vo výrobky). 
Odstránenie prekážok pre hospodárske subjekty a vytvorenie rámcových hospodárskych podmienok, 
ktoré budú výhodné pre spoločnosti, vždy musí odrážať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. 
Hlavným záujmom každej politiky EÚ by malo byť vytvorenie, prípadne udržanie vysokej úrovne 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov ako aj ochrany životného prostredia. Iný obraz však poskytujú 
týždenné správy, ktoré uverejňuje RAPEX, pretože napriek zákonnej povinnosti (uvedenej v Smernici 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [2001/95/ES]) uvádzať na trh len bezpečné výrobky, na sa celom 
území Európy stále objavujú nebezpečné výrobky.

Z tohto dôvodu len samotná tvorba právnych predpisov nie je postačujúca, treba vytvoriť aj potrebné 
nástroje na presadzovanie práva a predovšetkým tieto nástroje uplatňovať.
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Rozsah pôsobnosti smernice
Súčasný návrh Komisie uvádza, že určité oblasti politiky sú, resp. majú byť vylúčené z rozsahu 
pôsobnosti nového prístupu (napr. potraviny, predmety dennej potreby, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami, krmivo). Okrem právnych problémov, ktoré by so sebou prinieslo možné rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti na tieto (a pravdepodobne aj na iné) oblasti politiky, treba spomenúť aj aspekt 
ochrany spotrebiteľov, pretože v citlivých a so zdravím sa zaoberajúcich oblastiach je obzvlášť ťažké 
udržať, resp. zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov len pomocou technickej normalizácie (v 
tejto súvislosti treba spomenúť veľmi komplexný systém smernice o kozmetických výrobkoch, ktorý 
upravuje látky významné zo zdravotného hľadiska).

Na základe návrhu Komisie služby nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Akreditácia a posudzovanie zhody
Na úrovni Spoločenstva akreditácia doteraz nebola regulovaná napriek tomu, že fungovala a funguje 
vo všetkých členských štátoch. To spôsobilo, že v členských štátoch vznikli rozdielne (a navzájom sa 
odlišujúce) systémy a požiadavky akreditácie. Tento návrh nariadenia vymedzuje komplexný rámec 
akreditácie a na úrovni Spoločenstva stanovuje zásady svojej činnosti a organizácie.

Navrhuje sa, aby akreditácia zostala v zodpovednosti štátu a takisto aby zostala vylúčená hospodárska 
súťaž medzi akreditačnými orgánmi. Odhliadnuc od malého počtu výnimiek sa tiež navrhuje, aby sa 
orgány posudzovania zhody (v prípade akreditácie) obrátili na svoj príslušný vnútroštátny akreditačný 
orgán.

Návrh sa však nezaoberá v dostatočnej miere týmto dôležitým hľadiskom – čo sa stane, ak 
vnútroštátne akreditačné orgány neprevezmú svoju zodpovednosť alebo ak ju neprevezmú v 
dostačujúcom rozsahu? V súčasnosti sa navrhuje len to, aby za zamedzenie porušovania a za 
odstránenie nedostatkov boli zodpovedné výlučne členské štáty.

Úloha Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA)
Zdá sa, že v súvislosti s budúcou úlohou EA uvedenou v návrhu nariadenia, je ešte potrebné ozrejmiť 
mnohé skutočnosti, pretože na jednej strane sa predpokladá, že Komisia deleguje rozsiahle právomoci 
na EA (ktoré siahajú až do tej miery, že EA bude môcť ako súkromná organizácia členským štátom 
odporúčať rozsiahle usmernenia), na druhej strane sa však zdá, že právomoci na vydávanie usmernení, 
resp. kontrolné nástroje Komisie (a členských štátov) vo vzťahu k EA nie sú dostatočne vymedzené.
Potreba objasnenia sa vzťahuje aj na budúce financovanie činností, ktoré sa previedli na EA.

Dohľad nad trhom a colné orgány
V posledných rokoch bolo možné pozorovať, že v úradoch zodpovedných za dohľad nad trhom 
dochádzalo k plynulému znižovaniu stavu personálu. Výsledkom toho bolo, že namiesto 
preventívneho dohľadu nad trhom už dlhší čas existuje skôr reaktívny dohľad nad trhom. 
Prostredníctvom návrhov Komisie, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, by sa náklady vynaložené na 
dohľad nad trhom ešte viac zvyšovali.

Komisia v súčasnosti nie je schopná účinne overiť, či a v akej miere členské štáty spĺňajú svoje 
záväzky v súvislosti s dohľadom nad trhom. Návrh nariadenia takisto neobsahuje žiadne návrhy 
týkajúce sa nových alebo lepších kontrolných mechanizmov resp. kontrolných nástrojov. Pokiaľ 
nedôjde k aproximácii a k spresneniu druhu a rozsahu dohľadu nad trhom ako aj druhu a miery sankcií 
uplatňovaných členskými štátmi, bude ťažké zaviesť alebo zabezpečiť jednotnú úroveň kvality 
bezpečnosti výrobkov na vnútornom trhu.

Zodpovednosti vnútroštátnych orgánov
Tento návrh by stanovil rozsiahle právomoci pre členské štáty prostredníctvom vnútroštátnych 
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akreditačných orgánov, orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom a colných orgánov. Spôsob 
výkonu týchto právomocí by mal veľký účinok nielen na spotrebiteľov, ale aj na individuálne 
hospodárske subjekty. Návrh sa týka aspektu dostupných opravných prostriedkov pre prípad, ak by sa 
právomoci nevykonávali správnym spôsobom alebo ak by sa vôbec nevykonávali; týmto aspektom sa 
však zaoberá len čiastočne a nie je jasne stanovené, aký druh opravných prostriedkov by sa mal v 
takomto prípade uplatniť.

Zdroje na hodnotenie rizík 
Na zvýšenie bezpečnosti výrobkov na vnútornom trhu v záujme spotrebiteľov je nevyhnutné posilniť 
kapacity potrebné pre hodnotenie rizík.

Na úrovni Spoločenstva už existuje niekoľko kladných príkladov v súvislosti s vytvorením a 
využívaním zdrojov na spoločné hodnotenie rizík. K podobnému úsiliu dochádza napr. v oblasti 
bezpečnosti potravín (EFSA), námornej bezpečnosti (EFSA) a bezpečnosť letectva (EASA).


