6 krokov nevyhnutných na získanie označenia CE:
1. KROK – Identifikovať smernicu ES/EHS resp. smernice, ktoré sa na výrobok
vzťahujú
a harmonizované normy, ktoré sú vzorovým technických riešením
prinášajúcim záruku splnenia požiadaviek týchto smerníc resp. iných právnych úprav
ES/EHS.
Existuje vyše 20 smerníc stanovujúcich širokú množinu kategórií výrobkov, ktoré musia mať
označenie CE. Základné požiadavky, ktoré výrobky musia spĺňať (napr. bezpečnosť), sú
harmonizované na úrovni EÚ a sú uvedené vo všeobecne formulovaných podstatných
požiadavkách týchto smerníc (zväčša ich možno nájsť v prílohe 1) . Harmonizované
európske normy sa vydávajú na splnenie požiadaviek týchto smerníc, pričom ich zoznam je
pravidelne aktualizovaný v Úradnom vestníku EÚ ako aj na internetovej stránke Komisie (GR
pre podnikanie a priemysel). V texte harmonizovanej normy (najčastejšie v prílohe ZA) je
možné nájsť prevodník medzi požiadavkami formulovanými v smernici a článkami noriem,
ktoré predstavujú modelové riešenie týchto požiadaviek. V prípade, že takýto prevodník
v norme nenájdete (napríklad pri normách harmonizovaných so smernicou o elektrickej
bezpečnosti výrobkov), znamená to, že celú normu možno použiť na splnenie elektrickej
bezpečnosti výrobkov. Harmonizovaná norma predstavuje prezumpciu súladu (predpoklad
zhody) s požiadavkami smernice, čo v praxi znamená, že ťarcha dôkazu, že tomu tak nie je na
orgáne trhového dozoru.
2. KROK – Overiť požiadavky špecifické pre daný výrobok
Je na podnikateľovi, aby zabezpečil, že jeho výrobok bude spĺňať základné požiadavky
príslušných právnych predpisov EÚ. Úplný súlad výrobku s harmonizovanými normami
poskytne výrobku „predpoklad zhody“ s príslušnými základnými požiadavkami. Používanie
harmonizovaných noriem je aj naďalej dobrovoľné. Môže sa rozhodnúť aj pre iné spôsoby na
splnenie týchto podstatných požiadaviek smerníc, ktoré sa na výrobok vzťahujú, avšak
v takomto prípade ťarcha dôkazu, že boli naozaj splnené leží na výrobcovi (alebo v prípade
výrobkov z tretích krajín na dovozcovi).
3. KROK – Zistiť, či je potrebné nezávislé posúdenie zhody notifikovaným orgánom
Každá smernica týkajúca sa výrobku špecifikuje, či do postupu na posúdenie zhody
potrebného na označenie CE musí byť zapojená oprávnená tretia strana (notifikovaný
orgán). Nie je to povinné v prípade všetkých výrobkov, preto je dôležité overiť si, či je
zapojenie notifikovaného orgánu naozaj potrebné. Tieto subjekty majú udelené oprávnenie
(autorizáciu) od príslušných štátnych orgánov ( v slovenskej republike ide o ÚNMS SR
a v prípade stavebných výrobkov o MVRR) a sú oficiálne „notifikované“ (nahlásené) Komisii
a uvedené v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
4. KROK – Odskúšať výrobok a skontrolovať jeho zhodu
Za odskúšanie výrobku a skontrolovanie jeho zhody s právnymi predpismi EÚ (postup
posudzovania zhody) je zodpovedný výrobca. Základnou súčasťou tohto postupu je spravidla
posúdenie rizika. Uplatnením príslušných harmonizovaných európskych noriem je možné
splniť podstatné požiadavky príslušných smerníc (resp. iných právnych úprav – Nariadenie
Komisie a pod.)

5. KROK – Vypracovať a zabezpečiť disponibilitu požadovanej technickej
dokumentácie
Výrobca musí vyhotoviť (resp. skompletizovať) technickú dokumentáciu požadovanú
smernicou resp. smernicami na posúdenie zhody výrobku s príslušnými požiadavkami a na
posúdenie rizika. Technická dokumentácia spolu s ES vyhlásením o zhode musí byť na
požiadanie predložená príslušným štátnym orgánom (orgánom trhového dozoru, colným
orgánom a pod.).

6. KROK – Pripojiť označenie CE na výrobok a Vydať ES vyhlásenie o zhode
Označenie CE musí. pripojiť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca usadený v EHP
(krajiny EÚ a EZVO) alebo Turecku. Označenie musí byť umiestnené na výrobku viditeľne,
čitateľne a nezmazateľne, v súlade s právom kodifikovanou formou, alebo musí byť
obdobne uvedené na štítku. Ak bol do fázy kontroly výroby zapojený notifikovaný orgán,
musí byť uvedené aj jeho identifikačné číslo. Je zodpovednosťou výrobcu vydať a podpísať
„ES vyhlásenie o zhode“ na dôkaz toho, že výrobok spĺňa príslušné požiadavky. A je to! Váš
výrobok s označením CE je pripravený na trh.

