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CE znaèka - prísnej¹ia kontrola
Piatok, 22 február 2008

V ïal&scaron;om texte zo serveru www.europarl.europa.eu preberáme èlánok, ktorý uzko súvisí so znaèkou CE.
Prijímané opatrenia zdôrazòujú najmä zodpovednos» dovozcov pri dovoze výrobkov a výrobcov, pokiaµ ich výrobok
EP schválil legislatívu búrajúcu preká¾ky voµného pohybu tovarov

Poslanci EP schválili kµúèovú legislatívu pre uµahèenie voµného pohybu tovarov v EÚ. Ten je síce garantovaný ako jedna z
hlavných slobôd Únie, no v skutoènosti sa

pri jeho vykonávaní v praxi vyskytovali rôzne preká¾ky. Nové pravidlá okrem uµahèenia predaja produktov v rámci EÚ
prinesú aj posilnenie zodpovednosti výrobcov a importérov za predávané výrobky uµahèia malým a stredným podnikom
získavanie informácií a vyjasnia pou¾ívanie znaèky zhody produktov ("CE") s platnou legislatívou.

Vzhµadom na dohodu EP s Radou bude môc» schválená legislatíva po formálnom odsúhlasení v Rade èoskoro vstúpi»
do platnosti.
Súvislosti

Voµný pohyb tovarov je jednou zo &scaron;tyroch základných slobôd voµného trhu garantovaných EÚ, v praxi sa v&scaron;ak
obchodníci èasto stretávajú s protekcionizmom, nedostupnos»ou potrebných informácií èi inými preká¾kami brániacimi
im plne túto slobodu vyu¾íva». Deje sa to napriek tomu, ¾e Zmluvy EÚ zakazujú èlenským krajinám (okrem urèitých presne
stanovených prípadov) bráni» vstupu výrobkov z inej èlenskej krajiny Únie na ich trh. Tento princíp je známy ako princíp
"vzájomného uznávania".

Okrem toho sa tie¾ stáva, ¾e na trh EÚ sa dostávajú výrobky z tretích krajín, ktoré nespåòajú po¾adované európske
&scaron;tandardy, no zodpovedné firmy je »a¾ké mimo EÚ vyhµada» èi ¾alova».

Poslanci preto odobrili legislatívny balík troch opatrení, ktoré budú problematickú situáciu rie&scaron;i». Spoloène
vytvárajú rovnováhu, keï¾e jedno z opatrení je zamerané na odstránenie preká¾ok voµného trhu pri produktoch, na
ktoré sa nevz»ahuje harmonizácia v rámci EÚ, kým ostané dve sú orientované na zabezpeèenie dohµadu nad produktmi
uvádzanými na trh, spadajúcimi do celoeurópsky harmonizovanej legislatívnej oblasti.
Zodpovednos» za dovezené produkty budú nies» importéri

V prípade rozhodnutia o spoloènom rámci pre oznaèovanie výrobkov uvádzaných na trh v EÚ hlasovali poslanci za to, aby
hlavnú zodpovednos» za súlad výrobku s platnými predpismi niesli v prípade výrobkov vyrobených v EÚ ich výrobcovia a v
prípade výrobkov vyrobených mimo EÚ ich dovozcovia.

"Hlavným zámerom Parlamentu je docieli», aby boli za bezpeènos» dovezených výrobkov výluène zodpovední ich
importéri", uviedla spravodajkyòa Schaldemose, prièom dodala, ¾e na trh v EÚ budú môc» dovozcovia umiestni» len
bezpeèné výrobky. Pri súèasnej legislatíve je toti¾ podµa nej veµmi »a¾ké potresta» napríklad výrobcov &scaron;kodlivých
hraèiek dovezených z Èíny, keï¾e tí zatvárajú svoje továrne a zmiznú hneï po tom, ako sa problém prevalí. "V budúcnosti
budú teda za takéto konanie nies» zodpovednos» dovozcovia", zdôraznila.

Èo sa týka oznaèovania výrobkov - najmä pou¾ívania znaèke CE - poslanci vyjadrili presvedèenie, ¾e si vy¾aduje lep&scaron;i
definíciu, aj lep&scaron;iu ochranu. Význam tejto znaèky je toti¾ èasto chápaný nesprávne, v dôsledku èoho viacero
výrobkov nesúcich toto oznaèenie nespåòalo príslu&scaron;né právne predpisy. Oznaèovanie znaèkou CE nie je v EÚ
harmonizované a dopåòa len ïal&scaron;ie národné znaèenia.
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Kompromisné znenie uvádza, ¾e znaèka CE má by» jedinou znaèkou konformity výrobku s harmonizovanou legislatívou
EÚ, prièom ostatné doplòujúce znaèenia (národné oznaèenia) budú ponechané za podmienky, ¾e prispejú k
zlep&scaron;eniu ochrany spotrebiteµa a budú oznaèova» oblas», na ktorú sa nevz»ahuje legislatíva EÚ.

Podµa odsúhlaseného rozhodnutia by mali ma» èlenské krajiny právo µah&scaron;ie ulo¾i» primerané a odradzujúce
sankcie v prípade zistenia poru&scaron;ení predpisov. Okrem toho sa navrhlo, aby mali výrobcovia povinnos» uchováva»
dokumentáciu súvisiacu s udelením znaèky CE po dobu 10 rokov od uvedenia výrobku na trh.
Poru&scaron;enie princípu vzájomného uznávania má zdôvodni» &scaron;tát, nie výrobca

Druhou èas»ou prijatého balíèku je nariadenie o uplatòovaní národných technických predpisov pre produkty zákonne
uvedené na trh v inej èlenskej krajine, na ktoré sa nevz»ahuje európska harmonizácia (ide o pribli¾ne 25 % produktov
vyrábaných v EÚ). Jeho cieµom je posilnenie vnútorného trhu Únie zlep&scaron;ením voµného pohybu tovarov. Po¾aduje
pritom èo najmen&scaron;ie uplatòovanie &scaron;pecifických národných predpisov odporujúcich princípu vzájomného
uznávania, väè&scaron;iu právnu istotu a jasnej&scaron;ie informácie v oblasti pravidiel, ktoré mô¾u èlenské krajiny pri
zákaze vstupu urèitých produktov na ich trh ¾iada».

"Po vstupe tejto legislatívy do platnosti u¾ nebude môc» napríklad Belgicko po¾adova», aby mali bicykle vyrobené vo Fínsku
povinne nain&scaron;talované ruèné brzdy, ak majú by» predávané na belgickom trhu," uviedol fínsky europoslanec
Alexander Stubb, ktorý je spravodajcom k tejto správe.

Okrem toho nariadenie po¾aduje aj zlep&scaron;enie výmeny príslu&scaron;ných informácií medzi jednotlivými èlenskými
krajinami a zabezpeèenie prístupu výrobcov k informáciám o uvedených národných technických pravidlách. Nariadenie
ráta aj s vytvorením kontaktných centier v ka¾dom èlenskom &scaron;táte, ktoré by malým a stredným podnikateµom
poskytovali èo najviac informácií o postupe vzájomného uznávania.

Podµa po¾iadaviek odsúhlaseného nariadenia bude navy&scaron;e na úrovni EÚ ustanovený spoloèný postup, ktorým sa
budú musie» riadi» príslu&scaron;né orgány èlenských krajín v prípade, ak by chceli princíp vzájomného uznávania
obmedzi».

"Ak by princíp vzájomného uznávania fungoval tak, ako má, hrubý domáci produkt EÚ by vzrástol o 1.8 %", uviedol
Alexander Stubb.

Súèas»ou nariadenia je napokon "prenesenie zodpovednosti za dokazovanie" z výrobcov na èlenské krajiny. To
znamená, ¾e povinnos» odôvodni» obchodnú preká¾ku pre dovoz urèitého výrobku (z dôvodu ochrany zdravia alebo
¾ivotného prostredia) bude nies» èlenský &scaron;tát, a nie podnik sna¾iaci sa o predaj výrobkov na trh tejto krajiny.

Nariadenie má vstúpi» do platnosti 9 mesiacov po jeho publikovaní v Úradnom vestníku EÚ (Official journal).
EÚ potrebuje spoloèný rámec pre dozor nad trhom

Tretia zo schválených správ sa venuje nariadeniu stanovujúcemu po¾iadavky pre akreditáciu a dozor nad trhom.

V súèasnej dobe existujú v ka¾dom èlenskom &scaron;táte subjekty, ktoré dohliadajú na súlad výrobkov s platnými
predpismi. Tieto subjekty v&scaron;ak nespåòajú v¾dy rovnaké kritériá a neuskutoèòujú hodnotenie rovnakým spôsobom v
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rámci celej EÚ. Úèelom je preto poskytnú» spoloèný rámec pre doteraj&scaron;ie akreditaènú infra&scaron;truktúru, ako
aj pre dozor nad trhom (pre vykonávanie kontroly výrobkov a hospodárskych subjektov), prièom kompetencie zostanú
aj naïalej na èlenských &scaron;tátoch, súèasne v&scaron;ak bude zavedený spoloèný právny rámec pre koordináciu
týchto aktivít na úrovni EÚ.

Nariadenie má vstúpi» do platnosti od januára 2010.

Rozprava (19. 02. 2008):

V rámci rozpravy o tejto problematike vystúpila slovenská europoslankyòa Zita PLE&Scaron;TINSKÁ (EPP-ED, SK),
ktorá bola v rámci politickej skupiny EPP-ED vymenovaná za tieòovú spravodajkyòu k jednej zo správ v
prerokovávanom legislatívnom balíèku (k správe poslankyne Schaldemose).

Vo svojom prejave sa vyslovila za odstraòovanie preká¾ok "pre 23 miliónov malých a stredných podnikov" a v súvislosti s
mno¾stvom výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín vyzvala na hµadanie odpovedí na výzvy globalizácie

"Jednou z takýchto odpovedí sú jasné legislatívne pravidlá, aby v&scaron;etky produkty dová¾ané na európsky trh spåòali
rovnaké po¾iadavky na bezpeènos», ako výrobky vyrábané v rámci Spoloèenstva", uviedla a zdôraznila, ¾e základným
princípom legislatívneho balíèka je zodpovednos» výrobcov za súlad ich výrobkov s platným európskym právom na jednej
strane a zodpovednos» èlenských &scaron;tátov ako garantov dozoru nad trhom na strane druhej. "Priznám sa, ¾e u¾ ako
spravodajkyni Európskeho parlamentu pre financovanie európskych noriem mi táto téma prirástla k srdcu", uviedla.

Spomenula tie¾, ¾e ako tieòová spravodajkyòa k správe poslankyne Schaldemose orientovala svoje pozmeòovacie návrhy
na zvý&scaron;enie zodpovednosti dovozcov, zní¾enie administratívnej zá»a¾e pre malé a stredné podniky, a na
zachovanie nového prístupu ako základného rámca pre uvádzanie produktov na trh. "Poukázala som aj na potrebu
úèinnej&scaron;ích informaèných kampaní pre zvy&scaron;ovanie spotrebiteµského povedomia a svoju pozornos» som
zacielila predov&scaron;etkým na spotrebiteµa a nutnos» zabezpeèi» jeho ochranu pred zdraviu nebezpeènými produktmi",
uviedla.

Súèasná prax podµa europoslankyne Zity Ple&scaron;tinskej ukazuje, ¾e znaèka zhody CE nedáva dostatoènú istotu
bezpeènosti výrobku. "Z tohto dôvodu sme sa usilovali posilòova» význam CE znaèky, zavies» sankcie za jej zneu¾ívanie,
sprísni» pravidlá na ich ukladanie a výrazne posilni» systém dozoru nad trhom", zdôraznila a informovala, ¾e vyjednaný
kompromis zahàòa presunutie èasti èlánkov týkajúcich sa oznaèenia CE do nariadenia.

V závere svojho vystúpenia ocenila pokrok, ktorý tento legislatívny balík priná&scaron;a a vyslovila presvedèenie, ¾e
zjednotené názvoslovie, postupy a modely posudzovania zhody bude mo¾né pou¾i» pri revízii sektorových smerníc, "najmä
pri dlho oèakávanej revízii Smernice o hraè
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