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USNESENÍ RADY 85/C 136/01 ze dne 7. května 1985 
o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci 

 
COUNCIL RESOLUTION 85/C 136/01 of 7 May 1985  

on a new approach to technical harmonization and standards 
 
 
 
RADA, THE COUNCIL,  

v návaznosti na svoje závěry týkající se normalizace 
schválené dne 16. července 1984 (příloha 1); 

in extension of its conclusions on standardization, 
approved on 16 July 1984 (Annex I);  

zdůrazňuje naléhavou potřebu ře�it stávající situaci, 
pokud se týká technických překá�ek obchodu, a rozptýlit 
z nich vyplývající nejistotu hospodářských subjektů; 

emphasizes the urgent need to resolve the present 
situation as regards technical barriers to trade and dispel 
the consequent uncertainty for economic operators;  

zdůrazňuje důle�itost a naléhavou potřebu nového 
přístupu, podle kterého je mo�né, aby technické vlastnosti 
výrobků byly definovány odkazem na normy, předev�ím 
evropské, ale v případě potřeby a na přechodnou dobu i 
národní; tento přístup popsaný ve sdělení Komise ze dne 
31. ledna 1985 je v souladu s příslu�nými pokyny 
přijatými Evropským parlamentem a obsa�enými v jeho 
usnesení ze dne 16. října 1980 a navazuje na závěry Rady 
ze dne 16. července 1984; 

emphasizes the importance and desirability of the new 
approach which provides for reference to standards - 
primarily European standards, but national ones if need 
be, as a transitional measure - for the purposes of defining 
the technical characteristics of products, an approach 
outlined by the Commission in its communication of 31 
January 1985, which follows certain guidelines adopted 
by the European Parliament in its resolution of 16 
October 1980 and forms part of the extension of the 
Council�s conclusions of 16 July 1984;  

vědoma si toho, �e nový přístup bude muset být spjat se 
způsobem posuzování shody, �ádá Komisi, aby se 
přednostně zabývala tímto problémem a uspí�ila ve�kerou 
svoji činnost v této oblasti; 

aware that the new approach will have to be accompanied 
by a policy on the assessment of conformity, calls on the 
Commission to give this matter priority and to expedite 
all its work in this area;  

schvaluje, aby řídicí zásady obsa�ené v seznamu zásad a 
hlavních prvků byly zahrnuty do hlavní části směrnic 
(příloha II tohoto usnesení); 

approves the guidelines encapsulated in the list of 
principles and main elements to be embodied in the main 
part of the Directives (Annex II to this resolution);  

vyzývá Komisi, aby co nejdříve připravila vhodné návrhy. calls on the Commission to submit suitable proposals as 
soon as possible.  
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PŘÍLOHA I ANNEX I 

ZÁVĚRY TÝKAJÍCÍ SE NORMALIZACE CONCLUSIONS ON STANDARDIZATION 

Schváleno Radou dne 16. července 1984 Approved by the Council on 16 July 1984 

Rada věří, �e normalizace v dlouhodobé perspektivě 
přispěje k zaji�tění volného obchodování s průmyslovými 
výrobky a také k vytváření standardního technického 
prostředí pro podnikání ve v�ech státech a tím také ke 
zvý�ení konkurenceschopnosti, a to nejen v rámci trhu 
Společenství, ale také na vněj�ích trzích, zvlá�tě pokud se 
týká nových technologií. 

The Council believes that standardization goes a long way 
towards ensuring that industrial products can be marketed 
freely and also towards creating a standard technical 
environment for undertakings in all countries, which 
improves competitiveness not only on the Community 
market but also on external markets, especially in new 
technology.  

Uznává, �e cíle sledované členskými státy v zájmu 
zaji�tění bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel a 
spotřebitelů jsou v zásadě stejné, i kdy� jsou pro jejich 
dosa�ení pou�ívány rozdílné postupy. 

It recognizes that the objectives being pursued by the 
Member States to protect the safety and health of their 
people as well as the consumer are equally valid in 
principle, even if different techniques are used to achieve 
them.  

Z toho důvodu Rada přijímá následující zásady evropské 
politiky v oblasti normalizace: 

Accordingly, the Council adopts the following principles 
for a European standardization policy:  

� členské státy souhlasí s tím, �e budou trvale 
přezkoumávat technické předpisy, které - ať ji� de iure 
nebo de facto - jsou pou�ívány na jejich území, 
s cílem zru�it takové, které jsou zastaralé nebo 
nepotřebné; 

� agreement by the Member States to keep a constant 
check on the technical egulations which are applied - 
whether de jure or de facto - on their territory so as to 
withdraw those which are obsolete or unnecessary;  

� členské státy souhlasí s tím, �e zajistí vzájemné 
uznávání výsledků zkou�ek a �e tam, kde je to třeba, 
zavedou harmonizovaná pravidla pro činnost 
certifikačních orgánů; 

� agreement by the Member States to ensure the mutual 
recognition of the results of tests and the 
establishment, where necessary, of harmonized rules 
as regards the operation of certification bodies;  

� bylo odsouhlaseno konání včasných porad 
Společenství na vhodné úrovni ve smyslu záměrů 
směrnice 83/189/EHS, jestli�e by důle�ité vnitrostátní 
iniciativy nebo postupy v oblasti předpisů mohly mít 
nepříznivý vliv na fungování vnitřního trhu; 

� agreement to early Community consultation at an 
appropriate level, in accordance with the objectives of 
Directive 189/83/EEC where major national 
regulatory initiatives or procedures might have 
adverse repercussions on the operation of the internal 
market;  

� bude roz�ířena praxe Společenství v oblasti technické 
harmonizace tím, �e v normách, převá�ně evropských, 
ale v případě nezbytnosti i národních, budou 
definovány technické charakteristiky výrobků, ve 
kterých budou splněny nezbytné podmínky zejména s 
ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost; 

� extension of the Community practice in matters of 
technical harmonization of entrusting the task of 
defining the technical characteristics of products to 
standards, preferably European but if necessary 
national, where the conditions necessary for this 
purpose, particularly as regards health protection and 
safety, are fulfilled;  

� bude velmi rychle posílena kapacita v oblasti 
normalizace zejména na evropské úrovni, jak pro 
potřeby usnadnění harmonizace právních předpisů 
Společenství, tak pro potřeby průmyslového rozvoje, a 
to hlavně v oblasti nových technologií, jeliko� by to 
mohlo za určitých okolností podnítit Společenství k 
zavedení nových postupů pro potřebu zlep�ení tvorby 
norem (např. normalizační úřady, ad hoc výbory). 
Přijetí evropských norem by podléhalo schválení 
evropských normalizačních orgánů. 

� a very rapid strengthening of the capacity to 
standardize, preferably at European level, with a view 
to facilitating on the one hand harmonization of 
legislation by the Community and on the other 
industrial development, particularly in the field of new 
technologies, since this could in specific 
circumstances involve the Community in introducing 
new procedures to improve the drawing up of 
standards (e.g. standardization bureaus, ad hoc 
committees). The adoption of European standards 
would be submitted to the European standardization 
bodies for approval.  
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Zejména v odvětvích �pičkové techniky by měly být 
definovány předměty, ve kterých společné specifikace a 
normy budou v dimenzi Společenství efektivně vyu�ity a 
přispějí k otevření trhu veřejných zakázek, aby mohla být 
přijata nezbytná rozhodnutí s tím související. 

In high technology sectors particularly, subjects should be 
identified where common specifications and standards 
will make for efficient exploitation of the Community 
dimension and the opening of public works and supply 
contracts so that the decisions required in this connection 
may be taken.  
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PŘÍLOHA II ANNEX II 

ŘÍDICÍ ZÁSADY PRO NOVÝ PŘÍSTUP 
K TECHNICKÉ HARMONIZACI 

A NORMALIZACI 

GUIDELINES FOR A NEW APPROACH TO 
TECHNICAL HARMONIZATION AND 

STANDARDS 

Dále jsou uvedeny čtyři základní zásady, na nich� je nový 
přístup zalo�en: 

The following are the four fundamental principies on 
which the new approach is based:  

� harmonizace právních předpisů se omezuje na 
stanovení základních po�adavků na bezpečnost 
(popřípadě i jiných po�adavků obecného zájmu) 
pomocí směrnic opírajících se o článek 100 Smlouvy 
o EHS, jim� výrobky uváděné na trh musí vyhovovat, 
a na základě toho pak mají zaji�těn volný pohyb v 
rámci Společenství; 

� legislative harmonization is limited to the adoption, by 
means of Directives based on Article 100 of the EEC 
Treaty, of the essential safety requirements (or other 
requirements in the general interest) with which 
products put on the market must conform, and which 
should therefore enjoy free movement throughout the 
Community,  

� organizace odpovědné za oblast normalizace se 
pověřují úkolem vypracovat technické specifikace na 
výrobu a uvádění výrobků na trh ve shodě se 
základními po�adavky stanovenými ve směrnicích s 
tím, �e přitom vezmou v úvahu stávající stav vědy a 
techniky; 

� the task of drawing up the technical specifications 
needed for the production and placing on the market 
of products conforming to the essential requirements 
established by the Directives, while taking into 
account the current stage of technology, is entrusted to 
organizations competent in the standardization area,  

� tyto technické specifikace nejsou závazné a 
zachovávají si status dobrovolných norem, 

� these technical specifications are not mandatory and 
maintain their status of voluntary standards,  

� Vnitrostátní orgány jsou zároveň povinny uznávat, �e 
výrobky vyrobené podle harmonizovaných norem 
(popř. dočasně podle norem národních) se pova�ují za 
vyhovující �základním po�adavkům� stanoveným 
směrnicí. (To znamená, �e je věcí výrobce, nebude-li 
vyrábět podle norem, ale v takovém případě má 
povinnost prokázat, �e jeho výrobky jsou ve shodě se 
základními po�adavky směrnice.) 

� but at the same time national authorities are obliged to 
recognize that products manufactured in conformity 
with harmonized standards (or, provisionally, with 
national standards) are presumed to conform to the 
�essential requirements� established by the Directive. 
(This signifies that the producer has the choice of not 
manufacturing in conformity with the standards but 
that in this event he has an obligation to prove that his 
products conform to the essential requirements of the 
Directive.) 

Pro funkčnost systému je nezbytné, aby In order that this system may operate it is necessary:  

� normy poskytovaly záruku jakosti z hlediska 
�základních po�adavků� stanovených směrnicemi, 

�  on the one hand that the standards offer a guarantee of 
quality with regard to the �essential requirements� 
established by the Directives,  

� orgány veřejné moci si přitom zachovaly odpovědnost 
za ochranu bezpečnosti (či jiné předpokládané 
po�adavky) na svém území. 

� on the other hand that the public authorities keep 
intact their responsibility for the protection of safety 
(or other requirements envisaged) on their territory.  

Kvalita harmonizovaných norem musí být zaji�těna 
normalizačními mandáty udělovanými Komisí, jejich� 
vydávání musí být ve shodě se v�eobecnými zásadami 
dohodnutými mezi Komisí a evropskými normalizačními 
organizacemi. Úroveň národních norem se ověřuje 
postupem na úrovni Společenství pod vedením Komise za 
účasti stálého výboru slo�eného z vládních úředníků 
vnitrostátních správních úřadů. 

The quality of harmonized standards must be ensured by 
standardization mandates, conferred by the Commission, 
the execution of which must conform to the general 
guidelines which have been the subject of agreement 
between the Commission and the European standardization 
organizations. In so far as national standards are concerned 
their quality must be verified by a procedure at Community 
level managed by the Commission, assisted by a standing 
committee composed of officials from national administrations.  

Zároveň musí být zaji�těny bezpečnostní postupy, v rámci 
kterých se pod vedením Komise a za účasti tého� stálého 
výboru umo�ní kompetentním orgánům veřejné moci 
zpochybnit shodu výrobku, platnost certifikátu či úroveň 
normy. 

At the same time safeguard procedures must be provided 
for, under the management of the Commission assisted by 
the same committee, in order to allow the competent 
public authorities the possibility of contesting the 
conformity of a product, the validity of a certificate or the 
quality of a standard.  



30 

Pou�íváním tohoto systému harmonizace právních 
předpisů v ka�dé oblasti, kde je to mo�né, chce Komise 
zabránit nadměrnému nárůstu zvlá�tních technických 
směrnic pro jednotlivé výrobky. Předmět působnosti 
směrnic podle zásady �obecného odkazu na normy� by 
měl zahrnovat rozsáhlé kategorie výrobků a typů 
nebezpečí. 

In following this system of legislative harmonization in 
each area in which it is feasible, the Commission intends 
to be able to halt the proliferation of excessively technical 
separate Directives for each product. The scope of 
Directives according to the �general reference to 
standards� formula should encompass wide product 
categories and types of risk.  

Společenství by tím mohlo dokončit nesmírně slo�itý 
proces harmonizace technický právních předpisů na straně 
jedné a podpořit rozvoj a pou�ívání evropských norem na 
straně druhé. Představuje to základní podmínky pro 
zlep�ení konkurenceschopnosti průmyslu Společenství. 

The Community could on the one hand, therefore, 
complete the extremely complex undertaking of 
harmonizing technical legislation and on the other hand 
promote the development and application of European 
standards. These are essential conditions for the 
improvement of the competitiveness of its industry.  

NÁSTIN PRINCIPŮ A HLAVNÍCH PRVKŮ, 
KTERÉ MAJÍ TVOŘIT PODSTATU SMĚRNIC 

OUTLINE OF THE PRINCIPLES AND MAIN 
ELEMENTS WHICH SHOULD MAKE UP THE 

BODY OF THE DIRECTIVES 

A. ZDŮVODNĚNÍ A. JUSTIFICATIONS  

V zásadách, jimi� se obvykle zdůvodňuje oprávněnost 
směrnice, by měla být zdůrazněna následující hlediska: 

Amongst the traditional principles justifying a Directive 
the following aspects should be emphasized:  

� členské státy mají odpovědnost za zaji�tění 
bezpečnosti osob, domácích zvířat a majetku na svém 
území (v domácnostech, na pracovi�tích atd.) nebo za 
plnění jiných základních po�adavků ochrany, které 
jsou v obecném zájmu, jako je ochrana zdraví, 
ochrana spotřebitele či �ivotního prostředí atd., 
u nebezpečí, kterých se týká daná směrnice(1).  

� Member States have the responsibility of ensuring 
safety on their territory (in the home, at the workplace, 
etc.) of persons, domestic animals and goods, or the 
respect of other essential protection requirements in 
the general interest such as health, consumer or 
environmental protection etc., with regard to the 
hazards covered by the Directive itself (1);  

� vnitrostátní opatření k zaji�tění takové ochrany musí 
být harmonizována tak, aby byl umo�něn volný pohyb 
zbo�í, a ani� přitom v členských státech dojde ke 
sní�ení existující a zdůvodněné úrovně ochrany, 

� the national provisions ensuring such protection must 
be harmonized in order to ensure the free movement 
of goods, without lowering existing and justified 
levels of protection in the Member States;  

� CEN a CENELEC (jedna nebo druhá, popřípadě i obě 
organizace v závislosti na tom, kterých výrobků se 
směrnice týká) jsou orgány kompetentními k přijímání 
evropských harmonizovaných norem v rozsahu 
působnosti směrnice v souladu s řídicími zásadami, 
které Komise po konzultaci s členskými státy s těmito 
orgány podepsala(2).  

� CEN and CENELEC (one or the other, or both 
according to the products covered by the Directive) 
are the competent bodies to adopt European 
harmonized standards within the scope of the 
Directive, in accordance with the guidelines which the 
Commission, after consultation of the Member States, 
has signed with these bodies (2). 

1. V tomto nástinu je rozveden obecný přístup, který by 
měl být podle potřeby legislativně pou�íván ve 
směrnicích vycházejících z článku 100 Smlouvy, které 
se vztahují na sektory či skupiny výrobků a na typy 
nebezpečí. 

1. In this outline a general approach is developed which 
should be applied according to the needs for 
legislation by Directives based on Article 100 of the 
Treaty relating to sectors or families of products as 
well as types of hazard.  

2. Předmět směrnice se specifikuje v ka�dé oblasti 
pou�ití podle typu nebezpečí (bezpečnost, ochrana 
zdraví, �ivotní prostředí, ochrana spotřebitele atd.) a v 
případě potřeby i v závislosti na jiných okolnostech 
(v domácnosti, na pracovi�ti, za podmínek silniční 
dopravy, během mimopracovní činnosti atd.). 

2. The object of the Directive will be specified in each 
sphere of application according to the types of hazard 
(safety, health, environmental, consumer protection, 
etc.) and should the need arise to the circumstances (in 
the home, at the place of work, under road traffic 
conditions, during leisure activities, etc.).  

������������� 
(1) Z praktických a zjednodu�ujících důvodů se ve zbytku 

dokumentu pou�ívá pouze termín bezpečnost. 
(2) Ve specifických oborech průmyslové činnosti mů�e být pro 

sestavení technických po�adavků vyu�ito jiných kompe-
tentních evropských orgánů. 

������������� 
(1) For reasons of convenience and ease of drafting the rest of 

this document refers only to safety. 
(2) For specific sectors of industrial activity other competent 

European bodies for the drawing up of technical 
specifications could be involved. 
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3. Tam, kde je to vhodné, by mělo být stanoveno, �e 
členské státy mohou podle právních předpisů 
Společenství zavádět ve vnitrostátních předpisech 
týkajících se podmínek pou�ívání výrobků opatření, 
která jsou zahrnuta do rozsahu působnosti směrnice. 

3. Where appropriate, it should be stated that the 
Member States may make provision, in accordance 
with Community law, for national regulations 
concerning the conditions for use of products covered 
by the scope of the Directive.  

4. Záměr zmíněný v druhé zásadě je naplňován právě 
vydáním směrnice podle článku 100 Smlouvy, proto�e 
základní po�adavky bezpečnosti v ní obsa�ené 
umo�ňují zaji�tění takového záměru. 

4. Concerning the objective mentioned in the second 
principle, it is obvious that it is carried into effect by 
the very adoption of the Directive under Article 100 of 
the Treaty, as the essential safety requirements 
contained in it are of such a nature as to ensure the 
pursuit of such an objective.  

B. HLAVNÍ PRVKY B. MAIN ELEMENTS  

I. Oblast působnosti I.  Scope 

Definování rozsahu dotčených výrobků a povahy 
nebezpečí, jim� se má předcházet. 

Definition of the range of products covered, as well as the 
nature of the hazards it is intended to avert.  

Oblast působnosti by měla být definována takovým 
způsobem, aby byl zaji�těn jednotný postup a aby se 
zabránilo přebujelé tvorbě směrnic pro jednotlivé 
výrobky. K tomu je třeba dodat, �e stanovení po�adavků v 
takové směrnici nevylučuje mo�nost přijetí několika 
směrnic pro stejný výrobek v závislosti na různých typech 
nebezpečí s výrobkem spojených (např. mechanická 
bezpečnost stroje na jedné straně a zneči�tění prostředí 
tímto strojem na straně druhé). 

The scope should be defined in such a way that a 
consistent approach to the action is ensured, and that the 
proliferation of Directives on specific products is avoided. 
Moreover, it should be noted that the enacting terms of 
such a Directive do not preclude the possibility of several 
Directives being adopted on one and the same product 
according to the various types of hazard associated with 
that product (for example, mechanical safety of a machine 
on the one hand and pollution by that machine on the 
other hand).  

II. V�eobecné ustanovení o uvádění výrobků na trh II. General clause for placing on the market  

Výrobky, kterých se týká příslu�ná směrnice, smějí být 
uváděny na trh pouze tehdy, pokud neohro�ují bezpečnost 
osob, domácích zvířat nebo majetku, jestli�e jsou řádně 
instalovány, udr�ovány a přitom pou�ívány k účelu, pro 
který jsou určeny. 

The products covered by the Directive may be placed on 
the market only if they do not endanger the safety of 
persons, domestic animals or goods when properly 
installed and maintained and used for the purposes for 
which they are intended. 

1. Směrnice by měly obecně zajistit plnou harmonizaci. 
Proto ka�dý výrobek uvedený na trh a spadající do 
působnosti směrnice musí být ve shodě s jejími 
po�adavky. Za určitých stanovených podmínek a pro 
určité výrobky mů�e být vhodná volitelná 
harmonizace. Nástin směrnice je v�ak vytvářen pro 
potřeby plné harmonizace. 

1. The Directives would provide for total harmonization 
as a general rule. Consequently, any product placed on 
the market falling within the scope of the Directive 
must be in conformity with the requirements of the 
Directive. In certain specific conditions, optional 
harmonization for certain products may prove to be 
opportune. The outline Directive, however, is drawn 
up with a view to total harmonization.  

V některých členských státech mohou být navr�ena 
vhodná ře�ení za účelem podpory jednotného přístupu 
k zavádění systému závazných předpisů, zejména pak 
předpisů zaji�ťujících vybudování odpovídající 
certifikační infrastruktury. 

Appropriate solutions could be envisaged in order to 
take account of the need to support, in some Member 
States, a harmonious move towards the introduction of 
a system of binding regulations, in order in particular 
to ensure the stablishment of appropriate certification 
infrastructures.  

Oddíl II proto představuje v�eobecné ustanovení o 
odpovědnosti členských států, pokud se týká uvádění 
zbo�í na trh. 

Point II therefore represents a general clause setting 
out the responsibilities of the Member States in 
relation to the placing of goods on the market.  

2. Při respektování obecného principu, který je základem 
nástinu směrnice a spočívá v tom, �e bude ponechána 
obchodu volba prostředků prokazování shody a 
zakazuje tedy členským státům vytvářet jakýkoli 
systém kontroly před uvedením výrobku na trh 
(samozřejmě s výjimkou případů, kdy by se ve 

2. In order to respect the general principle on which the 
outline Directive is based, which is to leave to the 
trade the choice of the means of attestation of 
conformity and thus to prohibit Member States from 
setting up any system of control prior to placing on the 
market (except, of course, in cases where prior control 
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specifických směrnicích předvídala předbě�ná 
kontrola pro určité obory, jak je uvedeno v odstavci 2 
bodu VIII), je zřejmé, �e vnitrostátní orgány, aby se 
vyrovnaly se svou odpovědností danou tímto 
ustanovením, musí mít mo�nost provádět náhodnou 
kontrolu na trhu. 

is required by specific Directives for special sectors, 
as is moreover clearly provided for in point VIII), it is 
obvious that the national authorities in order to acquit 
themselves of their responsibilities set out in this 
clause must be allowed to exercise control on the 
market by way of spot checks.  

3. V určitých případech, zejména s ohledem na ochranu 
pracovníků a spotřebitelů, smějí být zpřísněny 
podmínky uvedené v tomto ustanovení (předvídatelné 
vyu�ití). 

3. In certain cases, in particular with regard to the 
protection of workers and consumers, the conditions 
set out in this clause may be strengthened (foreseeable 
use).  

III. Základní po�adavky na bezpečnost III. Essential safety requirements  

Popis po�adavků na bezpečnost, které jsou z hlediska 
uplatňování v�eobecného ustanovení oddílu II zásadní a 
jim� musí vyhovovat v�echny výrobky, kterých se 
směrnice týká. 

Description of the safety requirements which are essential 
for the application of the general clause in point II with 
which all products covered by the Directive must 
conform.  

1. Základní po�adavky na bezpečnost, které musí být 
dodr�eny v případě výrobků určených k uvedení na 
trh, musí být dostatečně přesně formulovány, aby 
mohly po převedení do vnitrostátních právních 
předpisů tvořit právně závazné a vymáhatelné 
povinnosti. Měly by být formulovány tak, aby 
certifikačním orgánům umo�nily v případě, �e 
neexistují normy, přímo certifikovat výrobky, jako by 
byly ve shodě s těmito po�adavky. Míra podrobnosti 
formulace bude záviset na předmětu. Pokud se týká 
základních po�adavků na bezpečnost, lze uplatňovat 
v�eobecné ustanovení oddílu II. 

1. The essential safety requirements which must be met 
in the case of products which can be put on the market 
shall be worded precisely enough in order to create, on 
transposition into national law, legally binding 
obligations which can be enforced. They should be so 
formulated as to enable the certification bodies 
straight away to certify products as being in 
conformity, having regard to those requirements in the 
absence of standards. The degree of detail of the 
wording will depend on the subject matter. If the basic 
requirements for safety are observed, the general 
clause in point II can be applied.  

2. Tyto po�adavky je mo�no změnit pouze novou 
směrnicí Rady podle článku 100 Smlouvy. 

2. Amendments to these requirements can be made only 
by means of a new Council Directive under Article 
100 of the Treaty.  

IV. Ustanovení o volném pohybu IV. Free movement clause  

Povinnost členských států souhlasit za podmínek podle 
oddílu V s volným pohybem výrobků, které odpovídá 
po�adavkům oddílů II a III. 

Obligation on the Member States to accept, under the 
conditions referred to in point V, the free movement of 
products which conform to points II and III. 

1. Volný pohyb bude zaji�těn v případě výrobků, které 
jsou prohlá�eny za vyhovující ochranným 
po�adavkům stanoveným směrnicí, ani� se za 
normálních okolností bude vy�adovat přednostní 
ověřování souladu s po�adavky stanovenými v oddílu 
III, přičem� se předpokládá, �e poznámka 2 oddílu II 
se vztahuje i na takové případy. 

1. Free movement will be ensured in the case of products 
declared to conform to the protection requirements 
laid down in the Directive, without recourse as a 
general rule to prior verification of compliance with 
the requirements set out in point III, it being 
understood that note 2 of point II also applies in this 
case.  

Výklad tohoto ustanovení by neměl vést k tomu, �e by 
sektorovými směrnicemi byla systematicky vy�ado-
vána certifikace třetí stranou. 

The interpretation to be given to this provision should 
not have the consequence that third party certification 
is to be systematically required by the sectoral Directives.  

2. V současné době se od diskutovaného typu směrnic 
po�aduje, aby pokrývaly v�echny základní po�adavky, 
ale výjimečně, nezahrnuje-li směrnice v�e, mů�e 
členský stát postupovat podle článku 36 Smlouvy. 

2. The actual aim of the Directives in question is to cover 
all essential requirements, but in the exceptional case 
of cover proving incomplete, it would always be 
possible for a Member State to act under Article 36 of 
the Treaty.  

V. Prostředky prokazování shody a jejich účinek V. Means of proof of conformity and effects  

1. Pro členské státy mají presumpci shody 
s ustanoveními oddílů II a III výrobky, které jsou 
opatřeny některým z průkazů atestace popsaných 
v oddílu VIII, jím� se stvrzuje, �e se výrobek shoduje 

1. Member States shall presume to be in conformity with 
points II and III products which are accompanied by 
one of the means of attestation described in point VIII 
declaring that they are in conformity with:  
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a) s harmonizovanými normami přijatými evropským 
normalizačním orgánem, který zodpovídá za oblast 
působnosti této směrnice, jestli�e tyto normy byly 
schváleny v souladu s v�eobecnými řídicími 
zásadami dohodnutými mezi tímto orgánem a 
Komisí a odkazy na ně byly zveřejněny v Úředním 
věstníku Evropských společenství; takové 
zveřejnění by navíc mělo být uskutečněno i 
členskými státy; 

(a) the harmonized standards adopted by the European 
standardization body which is particularly 
competent within the scope of this Directive, when 
these standards are adopted in accordance with the 
general guidelines agreed between that body and 
the Commission and the references of which are 
published in the Official Journal of the European 
Communities; such publication should, oreover, 
also be carried out by the Member States;  

b) nebo s národními normami uvedenými v odstavci 
2 jako přechodným opatřením a neexistují-li 
harmonizované normy pro oblast, které se týkají 
tyto normy,. 

(b) or as a transitional measure, and in so far as 
harmonized standards do not exist in the field 
covered by such standards, national standards 
referred to in paragraph 2.  

2. Členské státy musí Komisi poskytnout znění 
národních norem, které pova�ují za vyhovující 
oddílům II a III. Komise předá toto znění ostatním 
členským státům. Postupem podle odstavce 2 oddílu 
VI Komise sdělí členským státům, které národní 
normy splňují presumpci shody s oddíly II a III. 

2. Member States shall communicate to the Commission 
the text of those national standards which they 
consider to meet points II and III. The Commission 
shall forthwith forward this text to the other Member 
States. In accordance with the procedure laid down in 
paragraph 2 of Point VI, the Commission shall notify 
the Member States of the national standards which 
enjoy the presumption of conformity with points II 
and III. 

Na členských státech se po�aduje, aby odkazy na tyto 
národní normy zveřejnily. Komise také zajistí jejich 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropských 
společenství. 

Member States are required to publish the references 
of these standards. The Commission shall also ensure 
that they are published in the Official Journal of the 
European Communities.  

3. Členské státy uznávají, �e výrobky, na které výrobce 
nepou�il �ádnou normu (z důvodů neexistence takové 
normy, jak je stanoveno vý�e v odst. 1 písm. a) a b), 
nebo z jiných výjimečných důvodů), jsou ve shodě s 
oddíly II a III, je-li jejich shoda prokázána některým z 
průkazů atestace stanovených v oddílu VIII, odst. 1 
písm. a) a b). 

3. Member States shall accept that the products for 
which the manufacturer has not applied any standard 
(because of absence of a standard as laid down in 
paragraphs 1 (a) and (b) above or for other exceptional 
reasons, are considered to be in conformity with points 
II and III, when their conformity is demonstrated by 
one of the means of attestation set out in point VIII, 
paragraph 1 (a) and (b). 

1. Pouze průkazy atestace podle oddílu VIII vytvářejí 
potřebnou presumpci shody. 

1. Only those means of attestation provided for in 
point VIII necessarily carry presumption of 
conformity.  

2. Presumpce shody vyplývá ze skutečnosti, �e shoda 
výrobku s harmonizovanými nebo národními 
normami se dokládá jedním z průkazů atestace 
podle oddílu VIII. Není-li výrobek ve shodě s 
normou, proto�e norma neexistuje nebo proto�e 
výrobce např. v případě inovace dá přednost 
pou�ití jiných výrobních kritérií podle svého 
výběru, shoda se podle oddílů II a III dokládá 
průkazem atestace vydaným nezávislým orgánem. 

2. The presumption of conformity is constituted by 
the fact that the conformity of a product to 
harmonized or national standards is declared by 
one of the means of attestation set out in point 
VIII. When the product is not in conformity with a 
standard, because the standards do not exist or 
because the manufacturer, for example in cases of 
innovation, prefers to apply other manufacturing 
criteria of his choice, conformity to points II and 
III is declared by the means of an attestation 
delivered by an independent body.  

3. V případech podle odstavců 1 a 3 oddílu V mají 
členské státy právo po�adovat kdykoli některý z 
průkazů atestace podle oddílu VIII, má-li princip 
presumpce shody fungovat. 

3. In cases under point V, paragraphs 1 and 3, 
Member States will therefore have the right, for 
the presumption to operate, to request at any time 
one of the means of attestation set out in point 
VIII.  

4. Pro navrhování a přijímání harmonizovaných 
norem podle odst. 1 písm. a) organizacemi CEN a 
CENELEC, které jsou obecně pova�ovány za 

4. The drafting and adoption of the harmonized 
standards mentioned in paragraph 1 (a) by the 
CEN and CENELEC, these bodies being generally 
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�evropské normalizační orgány se zvlá�tní 
způsobilostí�, a pro povinnost jejich přejímání do 
národních norem platí vnitřní pravidla těchto dvou 
orgánů a jejich předpisy týkající se normalizace. 
Vnitřní pravidla CEN a CENELEC jsou ve stadiu 
harmonizace. 

considered to be the �European standards bodies 
which are particularly competent�, and the 
obligation relating to transposition into national 
standards are governed by these two bodies� 
internal rules and their regulations relating to 
standards work. The internal rules of CEN and 
CENELEC are in the process of being harmonized.  

Nevylučuje se tím v�ak mo�nost přípravy 
harmonizovaných norem podle odst. 2 písm. a) 
jinými organizacemi ne� je CEN a CENELEC, 
pokud jsou schopny v dílčí oblasti takový úkol 
převzít; v takovém případě je pro schválení 
harmonizované normy nezbytný souhlas 
CEN/CENELEC. V ka�dém případě musí být 
vypracování a zavádění harmonizovaných norem 
podle oddílu V v souladu s řídicími zásadami, 
které mezi sebou dohodly Komise a tyto 
organizace. Tyto řídicí zásady obsahují předev�ím 
následující principy a podmínky: 

However, it is not ruled out that the harmonized 
standards referred to in paragraph 1 (a) will be 
prepared outside CEN and CENELEC by other 
bodies which may assume these functions in 
particular areas ; in such cases adoption of the 
harmonized standards shall be submitted for 
approval by CEN/CENELEC. In any case, the 
drafting and introduction of the harmonized 
standards referred to in point V must be subject to 
the guidelines agreed between the Commission and 
these organizations. The guidelines deal in 
particular with the following principles and 
conditions:  

� vybavenost normalizačního orgánu, kterému 
Komise uděluje mandát k provedení 
normalizační práce, potřebnými pracovníky a 
technickou infrastrukturou; 

� the availability of suitable staff and technical 
infrastructure at the standards body which the 
Commission mandates to proceed with 
standardization;  

� účast orgánů veřejné moci a zainteresovaných 
kruhů (zejména výrobců, u�ivatelů, 
spotřebitelů, odborů); 

� the association of public authorities and 
interested circles (in particular manufacturers, 
users, consumers, unions);  

� přijímání harmonizovaných norem a jejich 
přebírání do norem národních, či alespoň ru�ení 
odchylujících se národních norem způsobem, 
který byl schválen Komisí při zadávání 
normalizačních úkolů po poradě s členskými 
státy. 

� the adoption of harmonized standards and their 
transposition into national standards or, at least, 
the annulment of diverging national standards 
under conditions approved by the Commission 
when drawing up a frame of reference for 
standardization after consultation with the 
Member States.  

5. Při výběru národních norem bude brán nále�itý 
ohled na praktické obtí�e vyplývající z tohoto 
výběru. 

5. In the selection of national standards, due 
consideration will be given to any practical 
difficulties arising from that selection.  

Národní normy budou ponechávány pouze na 
přechodnou dobu. Rozhodnutí o tom bude pak 
zpravidla doprovázeno mandátem adresovaným 
příslu�ným evropským organizacím, aby ve 
stanovené lhůtě vypracovaly a přijaly odpovídající 
evropské normy za vý�e uvedených podmínek. 

National standards are selected only on a 
transitional basis. Accordingly, when a selection 
decision is made, the relevant European bodies 
will in principle be sent instructions to draft and 
adopt the corresponding European standards 
within a given period of time and under the 
conditions stated above.  

VI. Správa seznamu norem VI. Management of the list of standards  

1. Pokud členský stát nebo Komise usoudí, �e 
harmonizované normy nebo jejich návrhy plně 
neodpovídají po�adavkům oddílů II a III, upozorní na 
tuto skutečnost výbor (oddíl X) s uvedením důvodů. 
Výbor vyjádří své stanovisko bezodkladně. 

1. Where a Member State or the Commission considers 
that harmonized standards or drafts thereof do not 
fully satisfy points II and III, the Commission or the 
Member State shall bring this to the attention of the 
committee (point X) setting out the reasons. The 
committee shall give an opinion as a matter of 
urgency.  

Na základě stanoviska výboru oznámí Komise 
členským státům nezbytnost zru�ení nebo naopak 
zachování předpokládaného zveřejnění normy podle 
oddílu V odst. 1 písm. a). Informuje o tom dále 

The Commission shall, in the light of the committee�s 
opinion, notify the Member States of the necessity of 
withdrawing or not withdrawing the standard from the 
publication referred to in point V, paragraph 1 (a). It 
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příslu�ný evropský normalizační orgán, a je-li třeba, 
vydá nový nebo revidovaný mandát. 

shall inform the European standards body concerned 
and, if necessary, give it a new or revised mandate.  

2. Po obdr�ení oznámení podle odstavce 2 oddílu V se 
Komise poradí s výborem. Výbor vyjádří své 
stanovisko a potom Komise ve stanovené době oznámí 
členským státům, zda příslu�ná národní norma splňuje 
či nesplňuje presumpci shody, a pokud ano, �e je třeba 
zveřejnit odkaz na ni na vnitrostátní úrovni. 

2. On receipt of the communication referred to in point 
V, paragraph 2, the Commission shall consult the 
committee. After the committee has given its opinion, 
the Commission shall, within a given period, notify 
the Member States whether the national standard in 
question should or should not enjoy presumption of 
conformity and, if so, be subject to national 
publication of its references.  

Jestli�e se Komise nebo členský stát domnívají, �e 
národní norma ji� nesplňuje podmínky pro presumpci 
shody s po�adavky na bezpečnost, projedná Komise 
tuto zále�itost s Výborem. Na základě stanoviska 
výboru pak oznamuje členským státům, zda norma i 
nadále splňuje, či nesplňuje presumpci shody, a pokud 
nikoli, �e odkaz na ni podle odstavce 2 oddílu V musí 
být sta�en. 

If the Commission or a Member State considers that a 
national standard no longer fulfils the conditions for 
presumption of conformity to the safety requirements, 
the Commission shall consult the committee. In the 
light of the opinion of the committee, it shall notify 
the Member States whether or not the standard in 
question should continue to enjoy presumption of 
conformity and in the latter case be withdrawn from 
the publications referred to in point V, paragraph 2.  

Jak je uvedeno vý�e (viz poznámky k odstavci 2 
oddílu V), mají členské státy právo rozhodnout, které 
z jejich národních norem lze pova�ovat za normy, 
které jsou ve shodě s oddíly II a III, a jako takové 
předlo�it je Komisi ke schválení. 

As indicated above (see notes to point V, paragraph 2) 
the Member States have the power to decide which of 
their national standards may be considered to be in 
conformity with points II and III and thus be subject to 
the Commission confirmation procedure.  

VII. Ochranná dolo�ka VII. Safeguard clause  

1. Pokud členský stát zjistí, �e by výrobek mohl ohrozit 
bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku, 
podnikne příslu�ná opatření k jeho sta�ení z trhu, 
zaká�e jeho uvedení na trh nebo omezí jeho volný 
pohyb, a to i kdy� je u výrobku k dispozici některý z 
průkazů atestace uvedených v oddílu VIII. 

1. Where a Member State finds that a product might 
compromise the safety of individuals, domestic 
animals or property, it shall take all appropriate 
measures to withdraw or prohibit the placing on the 
market of the product in question or to restrict its free 
movement even if it is accompanied by one of the 
means of attestation referred to in point VIII.  

V případě, �e se jedná o výrobek vybavený některým 
z průkazů atestace uvedených v oddílu VIII, informuje 
členský stát ve stanovené době Komisi o takovém 
opatření. Uvede důvody pro svoje rozhodnutí, a 
zvlá�tě pak, zda neshoda vyplývá 

Within a given period of time, and only when the 
product in question is accompanied by one of the 
means of attestation provided for in point VIII, the 
Member State shall inform the Commission of such a 
measure. It will indicate the reasons for its decision 
and in particular whether the non-conformity results 
from:  

a) z nesouladu s oddíly II a III (kdy výrobek není ve 
shodě s �ádnou normou); 

(a) non-compliance with points II and III (when the 
product does not conform to any standard);  

b) z nesprávného pou�ití norem uvedených v oddílu 
V; 

(b) incorrect application of the standards referred to in 
point V;  

c) z nedostatků norem samých. (c) a shortcoming in the standards themselves.  

2. Komise co nejdříve začne jednat s dotčenými 
členskými státy. Jestli�e členský stát chce v přijatých 
opatřeních pokračovat, předlo�í Komise ve stanovené 
lhůtě zále�itost výboru. Pokud Komise po konzultaci s 
výborem potvrdí oprávněnost opatření, informuje opět 
ve stanovené lhůtě příslu�ný členský stát a upozorní 
ostatní členské státy, �e (za stejných podmínek pro 
v�echny) jsou také povinny zabránit tomu, aby byl 
příslu�ný výrobek uveden na trh. 

2. The Commission shall consult the Member States 
concerned as soon as possible. If the Member State 
which has taken measures intends to maintain them, 
the Commission shall refer the matter to the 
committee within a specified period. Where the 
Commission, after consultation of the committee, 
finds that the action is justified it shall, also within a 
given period of time, inform the Member State in 
question and point out to the other Member States that 
(all else being equal) they are also obliged to prevent 
the product in question from being placed on the market.  
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3. Důsledky skutečnosti, �e výrobek nevyhovuje 
po�adavkům oddílů II a III, která vyplývá z 
nedostatků harmonizovaných norem nebo národních 
norem, se zabývá oddíl VI. 

3. Where failure of the product to comply with points II 
and III results from a shortcoming in the harmonized 
standards or in the national standards, the 
consequences shall be those set out in point VI.  

4. Pokud je neshodný výrobek vybaven průkazem 
atestace vystaveným nezávislým orgánem nebo 
výrobcem, přijme příslu�ný členský stát opatření proti 
autorovi atestace a informuje o tom Komisi a ostatní 
členské státy. 

4. Where the non-conforming product is accompanied by 
a means of attestation issued by an independent body 
or by the manufacturer, the competent Member State 
shall take the appropriate measures against the author 
of the attestation and inform the Commission and the 
other Member States.  

5. Komise zajistí, aby členské státy byly informovány o 
vývoji a výsledku tohoto postupu. 

5. The Commission shall ensure that all Member States 
are kept informed of the progress and of the outcome 
of this procedure.  

V tomto oddílu jsou popsány důsledky toho, kdy� se 
proká�e oprávněnost odvolání členského státu na tuto 
ochrannou dolo�ku. Neuvádějí se informace o 
důsledcích toho, kdy� se po ukončení prověřovacího 
postupu Společenství neproká�e oprávněnost 
odvolání, neboť v těchto případech postup vyplývá z 
obecných pravidel uvedených ve Smlouvě. 

This point describes the consequences when recourse 
by a Member State to the safeguard clause appears to 
be justified. It does not give any indication on the 
consequences when recourse does not appear to be 
justified after expiry of the Community examination 
procedure, because in such cases the general rules of 
the Treaty apply.  

VIII. Průkazy atestace shody VIII. Means of attestation of conformity  

1. Průkazy atestace uvedené v oddílu V, které obchod 
mů�e vyu�ívat, jsou 

1. The means of attestation referred to in point V which 
the trade may use are: 

a) certifikáty a značky shody vystavené třetí stranou; (a) certificates and marks of conformity issued by a 
third party;  

b) výsledky zkou�ek provedených třetí stranou; (b) results of tests carried out by a third party;  

c) prohlá�ení o shodě vydané výrobcem nebo jeho 
zástupcem se sídlem ve Společenství. Mů�e to být 
spojeno s po�adavkem na systém dozoru; 

(c) declaration of conformity issued by the 
manufacturer or his agent based in the Community. 
This may be coupled with the requirement for a 
surveillance system;  

d) jiné průkazy atestace, které mohou být popřípadě 
stanoveny ve směrnici. 

(d) other means of attestation which could possibly be 
determined in the Directive.  

2. Volba mezi těmito různými prostředky atestace mů�e 
být pro obchod a průmysl omezena nebo i vyloučena v 
závislosti na povaze výrobků a nebezpečí zahrnutých 
v uvedené směrnici. 

2. The choice by trade and industry between these 
different means may be limited, or even removed, 
according to the nature of the products and hazards 
covered by the Directive.  

3. Vnitrostátní orgány oprávněné vydávat značky nebo 
certifikáty shody jsou notifikovány členským státem 
Komisi a ostatním členským státům. 

3. National bodies authorized to issue marks or 
certificates of conformity shall be notified by each 
Member State to the Commission and to the other 
Member States.  

1. Příslu�né průkazy atestace budou stanoveny a 
popsány s přihlédnutím ke zvlá�tním po�adavkům 
na jejich vyu�ití v jednotlivých směrnicích. Nesmí 
být přitom opomenuto, �e certifikační orgány 
pověřené členskými státy pro případy uvedené 
v písm. a) a b) zasáhnou zejména tehdy, kdy� 
normy neexistují a kdy� se výrobce normami 
neřídí (viz odstavec 3 oddílu V). 

1. The appropriate means of attestation will be 
established and expanded in the specific Directives 
taking into account the special requirements of 
their scope. It must be borne in mind that the 
certification bodies designated by the Member 
States for cases (a) and (b) will have to intervene 
in particular in the absence of standards and where 
the manufacturer does not observe standards (see 
point V, paragraph 3).  

2. Orgány uvedené v odstavci 3 se musí při své 
činnosti řídit po�adavky mezinárodní praxe a 
zásad, a zvlá�tě pak po�adavky pokynů ISO. 
Odpovědnost za kontrolu nad činností těchto 

2. The bodies referred to in paragraph 3 must carry 
out their duties according to recognized 
international practices and principles and 
especially in accordance with ISO Guides. The 
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orgánů spočívá na členských státech. Otázky 
týkající se provádění zkou�ek a certifikace mohou 
být předlo�eny výboru zřízenému podle oddílu IX. 

responsibility for the control of the operation of 
these bodies lies with the Member States. 
Questions concerning the carrying out of tests and 
certification may be put before the committee set 
up under point IX.  

3. Vnitrostátní orgány mají právo po�ádat výrobce či 
dovozce, ve spojitosti s prohlá�ením výrobce o 
shodě, o údaje o provedených zkou�kách 
týkajících se bezpečnosti atd., mají-li dobrý důvod 
předpokládat, �e výrobek ve v�ech ohledech 
nesplňuje po�adovaný stupeň bezpečnosti. 
Odmítnutí ze strany výrobce či dovozce 
poskytnout tyto údaje je dostatečným důvodem ke 
zpochybnění presumpce shody. 

3. With regard to the manufacturer�s declaration of 
conformity, the national authorities have the right 
to ask the manufacturer or the importer to 
communicate the data relating to the tests carried 
out concerning safety etc., when they have good 
grounds for believing that a product does not offer 
the degree of safety required in all respects. 
Refusal on the part of the manufacturer or the 
importer to communicate these data constitutes 
sufficient reason to doubt the presumption of 
conformity.  

4. Stanovení vymezujícího seznamu průkazů atestace 
se týká pouze systému presumpce shody, av�ak 
nemů�e způsobit omezení mo�ností účastníka 
obchodu prokázat shodu výrobků s oddíly II a III 
jakýmikoli prostředky, které pova�uje za 
odpovídající v rámci sporu či soudního řízení. 

4. The determination of a limitative list of means of 
attestation only concerns the system of 
presumption of conformity but cannot have the 
effect of restricting the possibility for a member of 
the trade to prove, by any means he sees fit within 
the framework of a dispute or court proceedings, 
the conformity of the product with points II and 
III.  

IX. Stálý výbor IX. Standing committee  

Zřizuje se stálý výbor za předsednictví zástupce Komise 
slo�ený ze zástupců jmenovaných členskými státy, kteří 
mohou mít k dispozici znalce a poradce. 

A standing committee shall be set up chaired by a 
representative of the Commission and consisting of 
representatives appointed by the Member States who may 
avail themselves of the help of experts or advisers.  

Výbor svolává jeho předseda buď z vlastního podnětu, 
nebo na základě po�adavku členského státu. 

The committee shall be convened by its chairman either 
on his own initiative or at the request of a Member State.  

Výbor si stanoví svůj jednací řád. The committee shall draw up its own rules of procedure.  

X. Úkoly a činnost výboru X. Tasks and operation of the committee  

1. Výbor provádí úkoly, jimi� je podle předcházejících 
oddílů pověřen. 

1. The committee shall carry out the tasks entrusted to it 
by virtue of the foregoing points.  

2. Navíc mů�e být výboru předlo�ena k projednání 
jakákoli otázka vztahující se k provádění směrnice. 

2. Furthermore, any question regarding the 
implementation of a Directive may be submitted to the 
committee.  

Úkoly výboru se týkají provádění směrnice. Předmětem 
jednání výboru, která předcházejí zveřejnění odkazů na 
národní normy, je spí�e poskytnout mo�nost 
prodiskutovat námitky, které Komise či členský stát 
předlo�í, ne� provádět systematické přezkoumání 
celkového obsahu norem. 

The tasks of the committee shall be concerned with the 
implementation of the Directive. The object of the 
consultation of the Committee prior to the publication of 
the references of the national standards is more to provide 
for a forum for the discussion of the objections which the 
Commission or a Member State may formulate, than to 
carry out a systematic examination of the entire contents 
of the standards.  

Kritéria pro výběr prioritních oblastí, ve kterých by 
měl být tento přístup pou�it nejdříve 

Criteria for choosing the priority areas in which this 
approach could initially be applied  

1. Potřeba nalézt nový přístup k harmonizaci 
technických předpisů zalo�ený na �obecném odkazu 
na normy� a zachovávající zaměření popsané vý�e je 
důsledkem řady skutečností (uvedených v první části 
tohoto sdělení) ověřených zku�enostmi nabytými 
Společenstvím. Přirozeně se jedná o obecnou zásadu, 

1. The need to find a new approach to the harmonization 
of technical regulations, based on �general reference 
to standards� and following the lines described 
earlier, is the outcome of a number of conditions 
(outlined in the first part of this communication) 
backed up by the experience already acquired by the 
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její� platnost bude muset být prakticky posuzována 
v různých oblastech, ve kterých bude pou�ívána. 

Community. Consequently it is a general principle, the 
validity of which will have to be assessed in practical 
terms in the various areas in which it will be applied.  

Rada zaujala podobné stanovisko ve svých �závěrech� 
ze dne 16. července 1984, ve kterých byla potvrzena 
obecná potřeba roz�íření postupu �obecného odkazu 
na normy�, ale pouze za předpokladu splnění 
nezbytných podmínek, pokud se týká povinnosti 
orgánů veřejné moci chránit zdraví a bezpečnost svých 
občanů. 

The Council took a similar view in its �Conclusions� 
of 16 July 1984 when it confirmed the general need 
for an extension of the �general reference to 
standards� practice, but only provided the necessary 
conditions were fulfilled, i.e. as regards the obligation 
on public authorities to protect the health and safety of 
their citizens.  

2. Dříve ne� se zvolí prioritní oblasti, ve kterých se 
pou�ije tento přístup nejdříve, je nezbytné stanovit 
řadu výběrových kritérií, ke kterým je třeba 
přihlédnout a která nelze posuzovat samostatně. 

2. Before the priority areas in which this approach 
should initially be applied can be chosen, it is 
therefore necessary to establish a number of selection 
criteria to be taken into consideration, criteria which 
cannot be taken separately.  

a) Proto�e tento přístup vy�aduje, aby �základní 
po�adavky� byly harmonizovány a učiněny 
závaznými na základě směrnic podle článku 100 
Smlouvy, bude přístup �obecného odkazu na 
normy� vhodný pouze tehdy, bude-li skutečně 
mo�né rozli�ovat mezi �základními po�adavky� a 
�výrobními specifikacemi�. Jinými slovy, ve v�ech 
oblastech, v nich� základní po�adavky veřejného 
zájmu jsou takové, �e vy�adují návaznost na řadu 
výrobních specifikací, aby nebyla dotčena 
odpovědnost orgánů veřejné moci za ochranu 
svých občanů, nejsou předpoklady pro přístup 
�obecného odkazu na normy� splněny, neboť 
vzniká nebezpečí, �e tento přístup ztratí své 
opodstatnění. Ve smyslu tohoto konstatování se 
zdají být oblasti týkající se ochrany bezpečnosti 
prioritní v porovnání s ochranou zdraví (jak 
vyplývá z působnosti směrnice 83/189). 

(a) Since the approach calls for the �essential 
requirements� to be harmonized and made 
mandatory by Directives based on Article 100 of 
the Treaty, the �general reference to standards� 
approach will be appropriate only where it is 
genuinely possible to distinguish between 
�essential requirements� and �manufacturing 
specifications�. In other words, in all areas in 
which the essential requirements in the public 
interest are such that a large number of 
manufacturing specifications have to be included if 
the public authorities are to keep intact their 
responsibility for protection of their citizens, the 
conditions for the �general reference to standards� 
approach are not fulfilled as this approach would 
have little sense. In the light of this statement areas 
involving safety protection certainly appear to 
have priority over those involving health 
protection (which applies to the scope of Directive 
83/189). 

b) Jestli�e má být �obecný odkaz na normy� mo�ný, 
musí pro příslu�nou oblast existovat normy nebo 
musí být existence takových norem mo�ná. 
Oblasti, které jsou obecně nevhodné pro tvorbu 
norem, jsou oblasti uvedené vý�e v písmenu a), u 
nich� je ve Společenství jednotně pociťována 
potřeba předpisů. Naproti tomu existují oblasti, ve 
kterých je k dispozici normalizační kapacita či 
potenciál, a v takovém případě Společenství má 
normalizační práce podpořit v úzké spolupráci s 
průmyslem i evropskými normalizačními orgány a 
zároveň zaručit, �e budou vzaty v úvahu zájmy 
spotřebitelů. 

(b) If �general reference to standards� is to be 
possible, the area concerned must be covered by, 
or be capable of being covered by, standardization. 
Areas which are inherently ill suited to 
standardization work are certainly the areas 
referred to in (a) above where the need for 
regulations is felt unanimously throughout the 
Community. In other areas there is a 
standardization capacity or potential and in the 
latter case the Community should encourage it in 
close cooperation with both the industry concerned 
and the European standards bodies, whilst ensuring 
that the interests of consumers are taken into 
account.  

c) Pokrok prací na technické normalizaci ve 
Společenství podle celkového programu 
stanoveného usneseními Rady z let 1969 a 1973 se 
v jednotlivých průmyslových oborech značně li�í. 
Ve zpracovatelském průmyslu (který na první 
pohled dobře splňuje vý�e uvedená kritéria) se 
vět�ina přijatých směrnic týká tří oblastí: 
motorových vozidel, metrologie a elektrického 
zařízení. 

(c) The progress of technical harmonization work in 
the Community under the general programme 
established by the Council resolutions of 1969 and 
1973 varies greatly from one industrial sector to 
another. In manufacturing industry (which appears 
at first sight better to fulfil the abovementioned 
criteria) most of the Directives adopted concern 
three areas: motor vehicles, metrology and 
electrical equipment.  
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Nový přístup bude muset vzít tento stav věcí na 
vědomí a soustředit se předev�ím na jiné oblasti, v 
nich� je dosud aktivita Společenství nedostatečná 
(např. u mnoha strojírenských výrobků a 
stavebních materiálů), ani� se zpochybní předpisy, 
které ji� mají dobrou úroveň (např. ty, které se 
týkají motorových vozidel). Elektrická zařízení 
představují jiný případ; je to jediná oblast 
regulovaná směrnicí typu �obecného odkazu na 
normy�, měla by být proto určitě zařazena mezi 
prioritní oblasti u takových výrobků, které je�tě 
nespadají do působnosti směrnice, mj. také z toho 
důvodu, jak mimořádně důle�itou roli v této oblasti 
sehrála mezinárodní a evropská normalizace. 

The new approach will therefore have to take this 
state of affairs into account and concentrate mainly 
on other areas in which there is a lack of 
Community activities (e.g. many engineering 
products and building materials) without calling 
into question regulations that are already well 
advanced (for example those referring to motor 
vehicles). The case of electrical equipment is 
different: this is the only area to have been tackled 
by a Directive of the �general reference to 
standards� type and should certainly be included 
in the priority areas for all such products not yet 
covered, in view of the extremely important part 
played in this area by international and European 
standardization.  

d) Jedním z hlavních cílů nového přístupu je vyře�it 
naráz, přijetím jediné směrnice, v�echny problémy 
týkající se předpisů pro velký počet výrobků bez 
potřeby častých změn nebo úprav této směrnice. 
Proto by měl být ve vybraných oblastech �iroký 
okruh výrobků dostatečně homogenních, aby pro 
ně mohly být stanoveny jejich společné �základní 
po�adavky�. Toto obecné kritérium vychází hlavně 
z po�adavku praxe a úspory práce. Nic nebrání 
tomu, aby v určitých případech byl výrobek 
jednoho typu samostatně zahrnut do �obecných 
odkazů na normy�, jsou-li vý�e uvedená kritéria 
splněna. 

(d) One of the main purposes of the new approach is 
to make it possible to settle at a stroke, with the 
adoption of a single Directive, all the problems 
concerning regulations for a very large number of 
products, without the need for frequent 
amendments or adaptations to that Directive. 
Consequently in the selected areas there should be 
a wide range of products sufficiently homogeneous 
to allow common �essential requirements� to be 
defined. This general criterion is, however, based 
mainly on practical and labour-saving 
considerations. There is nothing to prevent a single 
type of product, in certain cases, from being 
covered by the �general reference to standards� 
formula if all the abovementioned criteria are met.  

e) Na závěr by měla být učiněna zmínka o jednom 
kritériu, které Komise souhlasně s průmyslem 
v�dy pova�ovala za základní. Názor, �e existence 
protichůdných předpisů v praxi naru�uje volný 
pohyb výrobků, musí být zdůrazněn. Av�ak v 
některých případech, přesto�e takové důvody 
nejsou zřejmé, se mů�e rovně� ukázat potřeba 
směrnice, která by jednotným způsobem chránila 
základní veřejný zájem v celém Společenství. 

(e) Finally, mention should be made of one criterion 
that the Commission, in agreement with industry, 
has always regarded as essential. There must be 
grounds for considering that the existence of 
different regulations does in practice genuinely 
impede the free movement of goods. In some 
cases, however, even if these grounds are not 
obvious, a Directive may appear necessary to 
protect an essential public interest uniformly 
throughout the Community.  

 


