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Nový regulačný
balíček EU
na výrobky

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) č. 764/2008,
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa
uplatňovania určitých vnútroštátnych
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v
súlade s právnymi predpismi uvedené na trh
v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie č. 3052/95/ES
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) č. 765/2008,
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a
dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 339/93
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov
na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS

Nový regulačný
balíček EU –
Nariadenie
764/2008/ES
Implementácia v
SR

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (ES) č. 764/2008,
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa
uplatňovania určitých vnútroštátnych
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v
súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v
inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie č. 3052/95/ES

Uznesenie vlády SR č. 902/2008
gestor za Nariadenie 764/2008 – ÚNMS SR
Národné kontaktné miesto pre výrobky:
productinfo@normoff.gov.sk

Nový regulačný
balíček EU –
Nariadenie
765/2008/ES
Implementácia v
SR

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (ES) č. 765/2008
Priamy výstup implementácie:
- Zákon č. 505/2009 o akreditácii (1.1.2010)
Uznesenie vlády č. 902/2008:
gestor za Nariadenie 765/2008/ES – UNMS SR
Od 13.5.2009 funguje pri ÚNMS SR
MEDZIREZORTNÁ KOORDINAČNÁ SKUPINA
V rámci implementácie je vypracovaných
11 sektorových programov trhového dohľadu
(www.unms.sk/?technicka-harmonizacia)

Označenie CE – všeobecné zásady:
Nariadenie 765/2008
Označenie CE

 môže byť umiestnené iba výrobcom alebo
jeho splnomocneným zástupcom
 umiestnenie = zodpovednosť za zhodu
 jediné označenie, ktoré značí zhodu s
harmonizačnou legislatívou Spoločenstva
predpokladajúcou jeho umiestnenie
 vzťah k ostatným označeniam
 povinnosť pre členské štáty chrániť
označenie CE

Označenie CE
grafický manuál (1)

Označenie CE
grafický manuál (2)

Označenie CE nie je
označením krajiny
pôvodu výrobku !

Označenie CE príklad zneužitia

V žiadnom prípade
neznačí CE
ČÍNSKY EXPORT !!!

Ochrana označenia CE
 Orgány trhového dohľadu musia kontrolovať
či je umiestnenie a použitie označenia CE

Označenie CE
- činnosť orgánov
trhového dohľadu

správne a či sú zásady týkajúceho sa
ďalšieho označenia a značiek rešpektované
 Ak je to potrebné, vykonávajú nápravné
opatrenia na ochranu označenia CE
 Orgány trhového dohľadu notifikujú Komisii :


ak sa rozhodnú obmedziť voľný pohyb
výrobku z dôvodu nesprávneho
umiestnenia označenia CE



ak prijmú opatrenia vzťahujúce sa na
klamlivé označenie CE

Stanovisko Komisie k označeniu CE
Označenie CE stanovisko EK (1)

 označenie CE je vyhlásenie, že výrobok je
bezpečný pre jeho zamýšľané použitie a
spĺňa všetky relevantné technické
požiadavky
 Z dôvodu neinformovanosti o skutočnom
poslaní označenia CE nemá často toto
označenie vplyv na rozhodovanie
spotrebiteľa pri kúpe výrobku

Stanovisko Komisie k označeniu CE
 Komisia hodlá preto odstrániť túto slabú
informovanosť široko zameranou

Označenie CE stanovisko EK (2)

informačnou kampaňou pre zlepšenie
verejnej informovanosti o skutočnom
poslaní označenia CE
 Okrem toho hodlá Komisia zaregistrovať
označenie CE ako spoločnú komunitárnu
obchodnú značku, čo by prinieslo orgánom
dohľadu väčšie právomoci pri právnom
postupe voči tým, ktorí označenie CE
zneužívajú

Informačná
kampaň EÚ o
označení CE

Ciele

 Sprostredkovať cieľovým skupinám jasnú
predstavu o tom, čo znamená označenie
CE a odstrániť zlú interpretáciu
 Napomôcť cieľovým skupinám chápať
význam označenia CE a účel jeho
používania
 Zlepšiť imidž označenia CE medzi
cieľovými skupinami
 Zabezpečiť materiály na podporu
komunikačnej kampane členských krajín
zameranej na označenie CE
 Poskytnúť nástroj zainteresovaným
subjektom na účasť v politikách
využívajúcich označenie CE
 napr. na ich lepšiu obranu voči
nekalým obchodným praktikám
konkurentov a to aj v súdnom konaní

Cieľové skupiny
kampane o
označení CE

 Podnikateľské subjekty v
dodávateľskom a distribučnom
reťazci – najmä malé a stredné
podniky
 Profesijné asociácie
 Novinári
 Spotrebitelia
 Spotrebiteľské združenia
Kampaň pokryje cieľové skupiny
vo všetkých 27 členských
krajinách a bude trvať 2 roky.

Výherca tendra na
informačnú
kampaň o
označení CE
v rámci EÚ:
agentúra
Media Consulta

Zadanie:
 Navrhnúť a spracovať informačnú
webstránku o označení CE vo všetkých
jazykoch členských štátov EÚ
 Previazať ju s národnými webstránkami
(regulačných autorít a ďalšími)
 Udržiavať ju aktuálnu počas celej
kampane a postarať sa, aby sa k nej
dostali a vedeli ju využívať cieľové
skupiny
 Umiestniť ju na adresu:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
Spracovať a zavesiť na ňu 2 video odkazy:
a) pre spotrebiteľov a verejnosť
b) pre podnikateľov a profesijné asociácie

Podporná kampaň

Spoluúčasť:

ÚNMS SR

 Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR,
najmä SÚTN a TSÚ Piešťany
 SOI
 SOPK
 NADSME
 Klub vedeckotechnických žurnalistov zo
Slovenského syndikátu novinárov
 pani Zita Pleštinská – spravodajkyňa
Európskeho parlamentu pri schvaľovaní
Nového regulačného balíčka

Začiatok a prvotné
zameranie
kampane o
označení CE

1. Smernice, u ktorých je už možné
vymáhať plnenie príslušných
ustanovení Nariadenia 765/2008/ES a
Rozhodnutia 768/2008/ES:
 EMC (2004/108/ES)
 Strojové zariadenia (2006/42/ES)
 Nová smernica o hračkách (2009/48/ES)
2. Inštitucionálne zabezpečenie kampane:
 Normalizácia – odborné podujatie SÚTN
- Svetový deň normalizácie – 13.10.2009
 Trhový dohľad – rokovanie EHK OSN –
WP.6 MARS – 8.10. - 10.10.2009

1. Výstava INDUSTRY EXPO
(3.3. – 5.3.2010)

Ďalšie odborné

 Informácia o kampani o označovaní CE

podujatia v roku

 Nová smernica o strojových zariadeniach

2010 podporujúce
kampaň o
označovaní CE

2. FÓRUM NORMALIZÁTOROV
(22.4.2010)
 Inštitucionálne zabezpečenie
 Nové povinnosti výrobcov a dovozcov
SLEDUJTE INTERNETOVÚ STRÁNKU ÚNMS SR
 www.unms.sk

Ďakujem za pozornosť

Kontakt: Ing. Peter Galo
E-mail: galo@tsu.sk
:
033/7957281

