
Koncepce nového přístupu 

 

⇒ Výrobky legálně vyráběné nebo prodávané v jedné zemi se v zásadě mohou pohybovat volně po 

celé Evropské unii (EU), pokud tyto výrobky splňují úroveň ochrany odpovídající ekvivalentní 

úrovni stanovené členským státem pro vývoz. 

⇒ Neexistují-li opatření na úrovni EU, mohou členské státy na svém území volně přijímat zákony.  

⇒ Překážky obchodu, vyplývající z rozdílů mezi národními legislativami, jsou přípustné pouze 

tehdy, pokud národní opatření: 

• jsou nezbytná ke splnění závazných požadavků (např. ochrana zdraví, bezpečnost, ochrana 

spotřebitele, ochrana životního prostředí); 

• slouží legitimnímu účelu, který ospravedlňuje porušení zásady volného pohybu zboží 

• mohou být s ohledem na legitimní účel ospravedlněna a jsou úměrná cílům. 

Příslušná rámcová regulace je založena na následujících principech:  

⇒ Harmonizace právních předpisů se omezuje na základní požadavky, které musí výrobky uváděné 

na trh EU splňovat, chtějí-li požívat výhody volného pohybu v rámci EU. 

⇒ Technické specifikace výrobků splňujících základní požadavky uvedené ve směrnicích se 

stanovují v harmonizovaných normách. 

⇒ Použití harmonizovaných či jiných norem zůstává dobrovolné a výrobce může vždy použít jiné 

technické specifikace, aby požadavkům vyhověl. 

⇒ Výrobky vyrobené v souladu s harmonizovanými normami požívají předpokladu shody 

s příslušnými základními požadavky. 

Rámcová legislativa EU uvádí následující řídicí zásady politiky EU pro posuzování shody: 

⇒ V legislativě EU se jednotný přístup buduje vytvářením modulů pro různé fáze postupů 

posuzování shody a stanovením kritérií pro použití těchto postupů, pro určení orgánů 

vykonávajících tyto postupy a pro používání označení CE. 

⇒ Zevšeobecňuje se použití evropských norem vztahujících se k zabezpečování jakosti (soubor 

norem EN ISO 9000) a k požadavkům, které mají splňovat orgány posuzující shodu působící při 

zabezpečování jakosti (soubor norem EN 45000, EN 17000). 

⇒ V členských státech a na úrovni Společenství se podporuje zavádění akreditačních systémů 

a používání postupů vzájemného porovnávání, což je rovněž upraveno legislativním rámcem. 



⇒ Podporují se dohody o vzájemném uznávání zkoušek a certifikací v neregulované sféře. 

⇒ Rozdíly mezi členskými státy a mezi průmyslovými odvětvími v existující infrastruktuře 

zajišťující jakost,  jsou minimalizovány pomocí programů. 

⇒ Mezinárodní obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi je podporován prostřednictvím dohod 

o vzájemném uznávání, spolupráce a programů technické pomoci. 

Legislativní rámec stanovuje obecné řídicí zásady a detailní postupy pro posuzování shody. 

Posuzování shody je zejména založeno na: 

• interní kontrole konstrukčního návrhu a výroby prováděné výrobcem; 

• přezkoušení typu třetí stranou kombinovaném s interní kontrolou výroby prováděnou 

výrobcem; 

• přezkoušení typu nebo konstrukčního návrhu třetí stranou kombinovaném se schválením 

systémů zabezpečení jakosti výrobků či výroby, nebo ověření výrobků třetí stranou 

• ověření celku třetí stranou z hlediska konstrukčního návrhu a výroby 

• schválení systémů komplexního zabezpečení jakosti třetí stranou. 

 


