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USNESENÍ RADY 90/C 10/01 ze dne 21. prosince 1989  
o globálním přístupu k posuzování shody 

 
COUNCIL RESOLUTION 90/C 10/01 of 21 December 1989  

on a global approach to conformity assessment 
 
 

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

odvolávajíc se na své usnesení ze dne 7. května 1985 o 
novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci(1), 
v něm� vyhlásila, �e nový přístup bude muset být doplněn 
opatřeními pro posuzování shody, 

Recalling its resolution of 7 May 1985 on a new approach 
to technical harmonization and standards (1) in which it 
stated that the new approach should be accompanied by a 
policy on the assessment of conformity; 

odvolávajíc se na cíle Jednotného evropského aktu včetně 
upevňování hospodářské a sociální soudr�nosti, 

Recalling the objectives of the Single European Act, 
including the strengthening of economic and social 
cohesion; 

zdůrazňuje důle�itost globálního přístupu v této oblasti, 
jak ho nastínila Komise ve svém sdělení ze dne 24. 
července 1989(2) s cílem vytvořit podmínky, které 
umo�ní, aby zásada vzájemného uznávání průkazů shody 
fungovala jak v regulované, tak i v neregulované sféře, 

Stresses the importance of a global approach in this area, 
as outlined by the Commission in its communication of 
24 July 1989 (2), with the aim of creating the conditions 
which will enable the principle of mutual recognition of 
proofs of conformity to operate in both the regulatory and 
the non-regulatory sphere; 

berouc v úvahu základní linie tohoto přístupu, Taking into consideration the basic lines of that approach, 

přijímá tímto následující řídicí principy evropské politiky 
posuzování shody: 

Hereby adopts the following guiding principles for a 
European policy on conformity assessment: 

� v právních předpisech Společenství musí být zaji�těn 
důsledný přístup vytvořením modulů pro různé fáze 
postupů posuzování shody a stanovením kritérií pro 
pou�ívání těchto postupů, pro jmenování a 
notifikování orgánů, které mají působit v rámci těchto 
postupů, a pro pou�ívání značky CE, 

� a consistent approach in Community legislation 
should be ensured by devising modules for the various 
phases of conformity assessment procedures and by 
laying down criteria for the use of those procedures, 
for the designation and notification of bodies under 
those procedures, and for use of the EC mark, 

� ve v�ech členských státech Společenství a rovně� na 
úrovni Společenství se musí podporovat v�eobecné 
pou�ívání evropských norem týkajících se 
zabezpečování jakosti (EN 29000) a po�adavků, které 
mají splňovat příslu�né vý�e uvedené orgány 
(EN 45000), vytváření akreditačních systémů a 
pou�ívání metod vzájemného porovnávání, 

� generalized use of the European standards relating to 
quality assurance (EN 29 000) and to the requirements 
to be fulfilled by the abovementioned bodies 
concerned (EN 45 000), the setting-up of accreditation 
systems and the use of techniques of intercomparison 
should be promoted in all Community Member States 
as well as at Community level, 

� pro dokončení vnitřního trhu je nezbytná podpora 
dohod o vzájemném uznávání certifikací a zkou�ek 
mezi orgány působícími v neregulované sféře; zřízení 
pru�né, nebyrokratické zku�ební a certifikační 
organizace na evropské úrovni se základní úlohou 
podporovat takové dohody a poskytovat primární 
fórum pro jejich vytváření by mělo významně přispět 
při sledování tohoto cíle, 

� the promotion of mutual recognition agreements on 
certification and testing between bodies operating in 
the non-regulatory sphere is essential for the 
completion of the internal market; the setting-up of a 
flexible, unbureaucratic testing and certification 
organization at European level with the basic role of 
promoting such agreements and of providing a prime 
forum within which to frame them should significantly 
contribute to the furtherance of that objective, 

������������� 
(1) Úř. věst. č. C 136, 4. 6. 1985, s. 1. 
(2) Úř. věst. č. C 231, 8. 9. 1989, s. 3  

a Úř. věst. č. C 267, 19. 10. 1989, s. 3. 

������������� 
(1) OJ No C 136, 4. 6. 1985, p. 1. 
(2) OJ No C 231, 8. 9. 1989, p. 3  

and OJ No C 267, 19. 10. 1989, p. 3. 



41 

� mo�né rozdíly úrovní vývoje ve Společenství a 
v průmyslových odvětvích s ohledem na infrastrukturu 
jakosti (zejména kalibrační a metrologické systémy, 
zku�ební laboratoře, certifikační a inspekční orgány a 
akreditační systémy), které mohou nepříznivě 
ovlivňovat fungování vnitřního trhu, se musí zkoumat 
s cílem přípravy programu opatření Společenství, 
pokud mo�no včetně rozpočtových opatření, co 
nejdříve, 

� possible differences in levels of development in the 
Community and in industrial sectors with regard to 
quality infrastructure (especially calibration and 
metrology systems, testing laboratories, certification 
and inspection bodies, and accreditation systems) such 
as are likely to have an adverse effect on the operation 
of the internal market should be studied with a view to 
the preparation of a programme of Community 
measures, possibly including budgetary measures, as 
soon as possible, 

� ve vztazích ke třetím zemím se Společenství bude 
sna�it podporovat mezinárodní obchod 
s regulovanými výrobky zejména uzavíráním dohod o 
vzájemném uznávání na základě článku 113 Smlouvy 
v souladu s právem Společenství a s mezinárodními 
závazky Společenství, přičem� bude v posledně 
uvedeném případě zaji�těno, �e 

� in its relations with third countries the Community 
will endeavour to promote international trade in 
regulated products, in particular by concluding mutual 
recognition agreements on the basis of Article 113 of 
the Treaty in accordance with Community law and 
with the Community�s international obligations, while 
ensuring in the latter case that: 

- kompetence orgánů třetích zemí bude a zůstane na 
úrovni, která je po�adována pro jejich protěj�ky ze 
Společenství, 

- the competence of the third country bodies is and 
remains on a par with that required of their 
Community counterparts,  

- re�im vzájemného uznávání bude omezen na zprávy, 
certifikáty a značky vypracované a vydané přímo 
orgány určenými v dohodách, 

- the mutual recognition arrangements are confined to 
reports, certificates and marks drawn up and issued 
directly by the bodies designated in the agreements, 

- v případech, kdy si Společenství bude přát, aby byly 
uznány jeho vlastní orgány, vytvoří dohody 
vyvá�enou situaci, pokud jde o výhody z nich 
vyplývající pro zúčastněné strany ve v�ech 
zále�itostech týkajících se posuzování shody daných 
výrobků. 

- in cases where the Community wishes to have its 
own bodies recognized, the agreements establish a 
balanced situation with regard to the advantages 
derived by the parties in all matters relating to 
conformity assessment for the products concerned. 

Komise se �ádá, aby co mo�no nejdříve předlo�ila Radě 
doporučení pro podrobné negociační směrnice podle 
článku 113 Smlouvy. 

The Commission is requested to submit recommendations 
to the Council as soon as possible for detailed negotiating 
directives under Article 113 of the Treaty. 

Rada rovně� vyzývá Komisi, aby připravila opatření 
potřebná pro realizaci tohoto usnesení. 

The Council also calls on the Commission to prepare the 
measures necessary to put this resolution into practice.  
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