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POKYN  J 

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS) 
 
 

PŘECHODNÉ RE�IMY  
V RÁMCI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 

(Revize září 2002) 
 
 

(Původně vydaný po projednání na 49. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném ve 
dnech 28/29 března 2000 jako dokument CONSTRUCT 99/382 rev. 1.  

Aktualizovaný v září 2001 jako CONSTRUCT 01-477 a projednaný Stálým výborem pro 
stavebnictví v září 2002.) 

 
 

Předmluva 
V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, �e Stálý 

výbor mů�e �na �ádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv 
otázku vyplývající z provádění a praktického pou�ívání této směrnice�. 

Aby se pokud mo�no zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy 
i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslu�né 
slu�by Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat 
řadu pokynů zabývajících se specifickými zále�itostmi ve vztahu k provádění, 

praktickému uplatňování a pou�ívání směrnice. 

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice. 

Nejsou právně závazné a �ádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. 
Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou 

stejnou měrou vyhovovat směrnici. 

Budou se o ně v první řadě zajímat a pou�ívat je ti, kteří jsou zapojeni do 
provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska. 

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo ru�eny postupem stejným jako 
postupem, který vedl k jejich vydání. 
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Telephone: Switchboard 299.11.11. Fax: 296.10.65. 

 
construction@cec.eu.int                                                                      http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm 



Pokyn J: Přechodné re�imy 

213 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 
ENTERPRISE DIRECTORATE-GENERAL 
 
Single Market: regulatory environment, standardisation and New Approach 
Construction 

 
Brussels,  
September 2002 
ENTR/G5 HS 

 
 
 

GUIDANCE PAPER  J 
(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) 

 
 

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS  
UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

(Revision Sep 2002) 
 
 

(originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 
49th meeting on 28/29 March 2000, as document CONSTRUCT 99/382 Rev.1 

Updated April 2001 as CONSTRUCT 01-477 and following consultation of SCC Sep 02) 
 
 

Preface 
Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states that the 
Standing Committee may, �at the request of its Chairman or a Member State, 

examine any question posed by the implementation and the practical application of 
this Directive�. 

In order to ensure as far as possible a common understanding between the 
Commission and the Member States as well as among the Member States themselves 

as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, 
assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of 

Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, 
practical implementation and application of the Directive. 

These papers are not legal interpretations of the Directive. 

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in 
any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other 

procedures that may equally satisfy the Directive. 

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the 
Directive, from a legal, technical and administrative standpoint. 

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure 
leading to their issue. 

 
 

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium - Office: SC15; 
Telephone: Switchboard 299.11.11. Fax: 296.10.65. 

 
construction@cec.eu.int                                                                      http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm 
 



Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích  /  Příloha II - Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví 

214 

PŘECHODNÉ RE�IMY  
V RÁMCI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 

 

1.   Předmět  

1.1 V tomto pokynu se zva�ují otázky přechodných re�imů v souvislosti s prováděním 
směrnice Rady 89/106/EHS1) (dále jen směrnice o stavebních výrobcích nebo CPD), ve 
znění směrnice Rady 93/68/ES2). 

1.2 Pokyn je určen zpracovatelům technických specifikací (členům CEN/CENELEC 
a EOTA), regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru 
(EHP), notifikovaným subjektů a průmyslovým subjektům. 

1.3 V souvislosti s tímto pokynem se termínem �přechodné re�imy� rozumí časové období, 
během něho� jsou národní i evropské technické specifikace k dispozici pro pou�ití 
výrobci, kteří uvádějí své výrobky na trh EHP � období soubě�né platnosti. Odkazy na 
členské státy v dokumentu se vztahují také na státy ESVO v EHP. Odkazy na CEN platí 
také pro CENELEC. Odkazy na národní předpisy se vztahují na právní a správní 
předpisy členských států. 

1.4 Pokyn v tomto dokumentu poskytuje rámec, v něm� budou Komise a členské státy 
uvádět do u�ívání technické specifikace vypracované na podporu CPD. V�echna 
hlediska fungování systému budou úzce sledována Komisí a pokyn bude na základě 
zku�eností revidován. 

2. Úvod 

2.1 Hlavním cílem období soubě�né platnosti je umo�nit výrobcům a notifikovaným 
subjektům, aby se postupně přizpůsobili postupům posuzování shody a základním 
po�adavkům stanoveným směrnicí. Výrobci, dovozci a distributoři rovně� potřebují 
stanovený čas, aby vyu�ili v�ech práv, kterých se jim dostalo podle předpisů 
předcházejících vstupu nového re�imu v platnost (např. prodali své zásoby výrobků 
vyrobených podle dříve platných národních předpisů). 

2.2 Na rozdíl od vět�iny ostatních směrnic �nového přístupu� nemá CPD výslovně 
termínované přechodné období, během něho� se mohou výrobci rozhodnout, zda být 
v souladu se směrnicí, nebo s národními předpisy. Místo toho jsou přechodné re�imy 
upraveny v čl. 6 odst. 2, který stanoví: 

�Členské státy jsou v�ak povinny umo�nit, aby byly na jejich území uváděny na trh 
výrobky, na které se čl. 4 odst. 2 nevztahuje, jestli�e splňují národní předpisy, které jsou 

v souladu se Smlouvou, nestanoví-li evropské technické specifikace uvedené 
v kapitolách II a III jinak.� 

                                                 
1) Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989. 
2) Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993. 
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TRANSITIONAL ARRANGEMENTS  
UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

 

1.  Scope 

1.1 This Guidance Paper considers the issue of transitional arrangements within the context 
of the implementation of Council Directive 89/106/EEC1) (hereafter referred to as the 
Construction Products Directive or CPD), as amended by Council Directive 93/68/EC2). 

1.2 The Guidance Paper is intended for technical specification writers (CEN/CENELEC 
and EOTA members), regulators and enforcement authorities within the European 
Economic Area (EEA), notified bodies and industry.  

1.3 In the context of this Guidance Paper the term �transitional arrangements� refers to the 
time period during which national and European technical specifications are both 
available for use by producers placing their products on the EEA market � the period of 
co-existence. References to Member States in the document also apply to the EEA 
EFTA States. References to CEN also apply to CENELEC. References to national 
provisions apply to laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States. 

1.4 The guidance provided in this document provides a framework within which the 
Commission and the Member States will bring into use the technical specifications 
produced in support of the CPD. All aspects of the system�s functioning will be closely 
monitored by the Commission and the guidance reviewed in the light of experience. 

2.  Introduction 

2.1 The main objective of a period of co-existence is to allow producers and notified bodies 
to adapt gradually to the conformity assessment procedures and the essential 
requirements set up by a directive. Producers, importers and distributors also need to be 
given time to exercise any rights they have acquired under the rules predating the entry 
into force of the new regime (e.g. to sell their stocks of products manufactured in line 
with the national rules previously in force).  

2.2 Unlike most other �new approach� directives, the CPD does not have an explicit, dated 
transition period during which producers have the choice between complying with the 
directive or with national rules. Instead, transitional arrangements are governed by 
Article 6(2), which states: 

�Member States shall, however, allow products not covered by Article 4(2) to be placed 
on the market in their territory if they satisfy national provisions consistent with the 
Treaty until the European technical specifications referred to in Chapters II and III 

provide otherwise.� 

                                                 
1)  OJ L 40, 11.2.1989 
2)  OJ L 220, 30.8.1993 
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2.3 Výkladem tohoto článku je, �e ka�dá evropská technická specifikace bude obsahovat 
ustanovení o období soubě�né platnosti, které se bude vztahovat na výrobky, které 
spadají do oblasti její působnosti. Z čl. 6 odst. 2 rovně� vyplývá, �e jakmile toto období 
soubě�né platnosti pro danou technickou specifikaci skončí, nemů�e ji� členský stát 
připou�tět, aby výrobky, které splňují dřívěj�í národní předpisy, byly nadále uváděny na 
trh EHP. V�echny výrobky, které spadají do oblasti působnosti technické specifikace, 
musí od té doby splňovat v�echna ustanovení CPD.      

3. Evropské normy výrobků (hEN) 

3.1 Klíčové situace/data (viz příloha 1) 

Situace Popis Opatření 

Datum zpřístupnění 
(DAV) hEN 3) 

Datum, kdy CEN/MC roze�le konečné znění ratifikované 
hEN v úředních jazycích CEN. Pravidla CEN vy�adují, aby 
jeho členové oznámili hEN do 3 měsíců a zveřejnili 
(převzali) je do 6 měsíců. 

CEN/NSBs 

Oznámení hEN na 
ES 

Oficiální oznámení ze strany CEN dopisem na ES, �e hEN 
splňuje podmínky nezbytné pro předpoklad shody s ustano-
veními článků 2 a 3 CPD. Komise uvědomí členské státy.  

CEN/ES 

Zveřejnění odkazu  
na hEN v Úř. věst. 
ES 

Komise zveřejní odkaz na hEN v řadě �C� Úředního 
věstníku Evropských společenství∗).  

ES 

Datum platnosti Zveřejněné oznámení v Úř. věst. ES bude podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) směrnice 89/106/EHS obsahovat datum platnosti 
normy jako hEN. Bude to bě�ně devět měsíců od DAV hEN, 
pokud SCC neschválí jinak. 

ES 

Zveřejnění odkazu 
na hEN národními 
orgány 

Členské státy jsou povinny oficiálně zveřejnit odkaz na 
národní normu přejímající hEN, i kdy� to není nezbytnou 
podmínkou pro platnost normy. Způsob zveřejnění se bude 
řídit národními pravidly.  

MS 

Datum zru�ení 
(DOW) národních 
norem 

Poslední datum, do něho� musí členové CEN zru�it národní 
normy, které jsou v rozporu s hEN. Datum musí být uvedeno 
v předmluvě ka�dého konečného znění hEN a musí být 
zveřejněno v Úř. věst. ES společně s odkazem na normu. 
Členské státy jsou povinny zaručit právní sílu tohoto data 
způsobem příslu�ným jejich národnímu právnímu řádu. 
Bude to bě�ně jeden rok od data platnosti hEN, pokud SCC 
neschválí jinak.  

ES/CEN/ 
NSBs 

Datum zru�ení v�ech 
národních předpisů, 
které jsou v rozporu 

V DOW nále�ejícímu hEN jsou členské státy povinny 
ukončit platnost v�ech rozporných národních předpisů, které 
upravují uvádění výrobků na trh. 

MS 

                                                 
3) To se mů�e vztahovat na jednotlivou normu výrobku nebo na logický soubor souvisejících norem výrobků. 

Je třeba poznamenat, �e v�echny podpůrné normy potřebné pro platnost hEN musí být rovně� k dispozici 
před začátkem období soubě�né platnosti.  

∗) Pozn. vydavatele: Od 1. 2. 2003 byl název věstníku �Úřední věstník Evropských společenství� (�Official 
Journal of the European Communities�) změněn na �Úřední věstník Evropské unie� (Official Journal of 
European Union�). 
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2.3 The interpretation of this article is that each European technical specification will make 
provisions for a period of co-existence covering the products falling within its scope. It 
also follows from Article 6(2) that once this period of co-existence is over for a given 
technical specification, Member States can no longer allow those products satisfying 
pre-existing national provisions to continue to be placed on the EEA market. All 
products falling within the scope of the technical specification must thereafter comply 
with all of the provisions of the CPD. 

3.  The case of European product standards (hEN) 

3.1 Key events/ dates (see Annex 1) 

Event Description Action 

Date of Availability 
(DAV) of hEN 3) 

The date when the definitive text in the official CEN 
language versions of a ratified hEN is distributed by the 
CEN/MC. CEN rules require its members to announce the 
hEN within 3 months and publish (transpose) it within 6 
months. 

CEN / NSBs 

Notification of the hEN 
to the EC 

Official notification by CEN, by letter to the EC, that the 
hEN fulfils the conditions necessary for presumption of 
conformity with the provisions of Articles 2 and 3 of the 
CPD. The Commission will inform the Member States. 

CEN / EC 

Publication of the hEN 
reference in the OJEC 

The Commission shall publish the reference of the hEN in 
the �C� series of the Official Journal of the European 
Communities.  

EC 

Date of Applicability  The publication notice in the OJEC will include the date 
of applicability of the standard as an hEN according to 
article 4(2)a of the Directive 89/106/EEC. This will, by 
default, be nine months after the DAV of the hEN, unless 
otherwise agreed by the SCC. 

EC 

Publication of the hEN 
reference by national 
authorities 

Member States have an obligation to officially publish the 
reference to the national standard transposing the hEN, 
although this is not a precondition for the applicability of 
the standard. The form of publication will be according to 
national rules. 

MS 

Date of Withdrawal 
(DOW) of national 
standards 

The latest date by which national standards conflicting 
with the hEN have to be withdrawn by CEN members. 
The date shall be stated in the foreword of every definitive 
hEN and shall be published in the OJEC along with the 
reference. Member States shall give legal validity to this 
date in a manner appropriate to their national legal system. 
This will be , by default, one year after the date of 
applicability  of  the hEN,  unless otherwise agreed by SCC). 

EC/ CEN / 
NSBs 

Date of withdrawal of 
all conflicting national 
provisions 

At the DOW associated with the hEN, Member States 
have to terminate the validity of all conflicting national 
provisions allowing products to be placed on the market. 

MS 

                                                 
3) This may refer to a single product standard or a coherent package of related product standards. Note that all 

of the supporting standards needed to apply an hEN must also be available before the co-existence period can 
begin. 
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3.2 Začátek období soubě�né platnosti 

3.1 Zveřejnění odkazu na hEN v Úř. věst. ES znamená, �e norma splňuje podmínky 
nezbytné pro předpoklad shody s ustanoveními článků 2 a 3 CPD. V čl. 4 odst. 2 
písm. a) se stanoví, �e od zveřejnění v Úř. věst. ES (tj. datum platnosti uvedené ve 
zveřejnění) smí být hEN pou�ívána jako podklad pro opatření stavebních výrobků, které 
jsou jejím předmětem, označením CE za předpokladu, �e ji� byla převzata nejméně 
jedním členem CEN v EU4). Čl. 6 odst. 1 zavazuje členské státy, aby na svém území 
nebránily volnému pohybu, uvádění na trh nebo pou�ívání výrobků, které splňují 
ustanovení CPD. Tyto dva články tedy dohromady poskytují právní základ pro zahájení 
období soubě�né platnosti dotyčné hEN. 

3.2 Členské státy jsou povinny oficiálně zveřejnit odkaz na národní normu přejímající hEN 
(čl. 4 odst. 2 písm. a)), i kdy� to není nezbytným předpokladem pro to, aby byla norma 
pou�ita pro účely označení CE. Povinnost členských států zveřejnit tento odkaz 
v zásadě vznikne, jakmile se hEN stane pou�itelnou. Nezveřejnění mů�e znamenat 
poru�ení evropského práva, leda�e by byl proti normě zahájen postup podle ochranné 
dolo�ky (čl. 5 odst. 1). Za předpokladu, �e o postup proti normě nejde, musí se právní 
předpisy členských států přizpůsobit/sblí�it tak, aby se zajistilo pou�ívání hENs 
a výrobků s označením CE soubě�ně s výrobky, které jsou v souladu se existujícími 
národními předpisy.  

3.3 Proto�e převedením CPD v členských státech je ji� ustaven rámec pro uznávání 
a pou�ívání výrobků s označením CE, bude potřeba, aby byly přizpůsobeny/sblí�eny 
pouze specifické předpisy pro výrobky (např. stanovit, který prodávaný výrobek 
s označením CE je rovnocenný výrobku podle existujících předpisů). Tato činnost bude 
zahrnovat specifikaci v�ech tříd a úrovní ukazatelů charakteristik, které se mají pro 
určená pou�ití výrobků dodr�ovat na národním území (více informací o třídách 
a úrovních viz ES Pokyn E). Tyto změny národních předpisů nemusí být Komisi 
oznámeny podle postupu stanoveného směrnicí 98/34/ES5), pokud nejde o změnu 
úrovně dotyčného po�adavku. Komisi v�ak musí být sděleny (čl. 22 odst. 2 CPD). 

3.4 Aby se překonaly v�echny faktické problémy spojené s různými daty pro převzetí 
a zveřejnění v členských státech, navrhuje se, aby se ve zveřejnění odkazu na hEN v Úř. 
věst. ES stanovilo datum platnosti hEN, které bude bě�ně devět měsíců od data 
zpřístupnění normy. Ve zvlá�tních případech mů�e být toto období zkráceno nebo 
prodlou�eno, pokud mů�e být změna odůvodněna6) (případ od případu se bude 
konzultovat s SCC). Toto odlo�ení data platnosti poskytne členským státům čas pro 
přizpůsobení/sblí�ení jejich národních předpisů a potvrzení notifikace schválených 
subjektů. Rovně� umo�ní výrobcům, budou-li chtít, zahájit proces vedoucí k označení 
CE. Obrázek 1 podává příklad oznámení v Úř. věst. ES. 

 

                                                 
4)  Od té doby, co NSBs jednotným způsobem převezmou evropskou normu, mů�e výrobce zvolit jakoukoliv 

z národních norem, které ji převzaly. 
5) Úř. věst. č. 204, 21. 7. 1998. 
6) Nezbytnost změn v národních předpisech bude různá podle typu dotyčného výrobku a národního právního 
řádu. Změny v předpisech pro výrobky si mohou rovně� vynutit změny příslu�ných předpisů pro navrhování 
a provádění staveb (např. stavební řády, předpisové normy apod.).  
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3.2 Start of the period of co-existence 

3.1 Publication of the reference of a hEN in the OJEC signifies that the standard fulfils the 
conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 
and 3 of the CPD. Article 4(2)(a) provides that from publication in the OJEC (i.e. the 
date of applicability noted in the publication), the hEN may be used as the basis for the 
CE marking of construction products falling within its scope, provided that it has 
already been transposed by at least one EU CEN member4). Article 6(1) obliges 
Member States not to impede the free movement, placing on the market or use in their 
territory of products which satisfy the provisions of the CPD. These two articles 
together thus provide the legal basis for the commencement of the period of co-
existence for the hEN in question. 

3.2 Member States have an obligation to officially publish the reference to the national 
standard transposing the hEN (Article 4.2.a), although this is not a precondition for the 
standard to be used for the purposes of CE marking. In principle, the obligation on 
Member States to publish this reference arises as soon as the hEN becomes  applicable. 
Failure to publish would constitute an infringement of European law, unless a procedure 
is initiated against the standard under the safeguard clause (Article 5.1). Assuming the 
latter is not the case, Member States� national provisions must also have been adapted/ 
approximated to provide for the use of hENs and CE marked products in parallel with 
products complying with the existing national provisions.  

3.3 As the transposition of the CPD in the Member States will have already established the 
framework for the acceptance and use of CE marked products, only product-specific 
provisions will need to be adapted/ approximated (e.g. to establish what the CE marked 
product is equivalent to in the existing provisions). This activity will include the 
specification of any classes and levels of performance that are to be observed on the 
national territory for given intended uses of the products (see EC Guidance Paper E for 
more information on classes and levels). Such changes to national provisions do not 
have to be notified to the Commission under the procedure established by Directive 
98/34/EC5), unless there is a change in the level of requirement involved. They do, 
however, have to be communicated to the Commission (Article 22.2 of the CPD).  

3.4 In order to overcome any practical problems associated with different dates of 
transposition and publication in the Member States, it is proposed that the publication of 
the reference to the hEN in the OJEC shall establish the date of applicability of the hEN, 
which, by default, will be nine months after the Date of Availability of the standard. In 
specific cases, this period may be shortened or lengthened, if such a change can be 
justified6) (the SCC will be consulted on a case by case basis). This delay in the date of 
applicability will provide time for the Member States to adapt/ approximate their 
national provisions and confirm the notification of approved bodies. It will also enable 
producers to start the process leading to CE marking, if they so wish. Figure 1 gives an 
example of a notification for the OJEC. 

                                                 
4) Since a European standard has to be transposed in a uniform way by the NSBs, a manufacturer may choose 

any of the national standards transposing it. 
5) OJ L 204, 21.07.1998 
6) The necessary changes in national provisions will vary according to the type of product involved and the 

national legal framework. Changes in provisions for products may also necessitate modifications to related 
provisions on the design and execution of works (e.g. design codes, workmanship standards etc). 
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Obrázek 1: Příklad oznámení hEN v Úř. věst. ES 

ESO*) Označení  
normy Název normy 

Datum platnosti 
normy jako  

harmonizované  
evropské normy 

podle čl. 4 odst. 2  
směrnice 

89/106/EHS 

Datum 
ukončení 
období  

soubě�né  
platnosti**) 

CEN EN 197-1 Cement � Část 1: Slo�ení, specifikace 
a kritéria shody cementů pro obecné 
pou�ití 

1. dubna 2001 1. dubna 2002 

*) ESO: (Evropská normalizační organizace): 
� CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 

(www.cenorm.be); 
� Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 

(www.cenelec.be); 
� ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).  

**) Datum ukončení období soubě�né platnosti je stejné jako datum zru�ení národních technických specifikací, 
které jsou v rozporu; po tomto datu musí být předpoklad shody zalo�en na harmonizovaných evropských 
specifikacích (harmonizované normy nebo evropská technická schválení). 

 

3.5 Během období soubě�né platnosti, které započne datem platnosti stanoveným ve 
zveřejnění v Úř. věst. ES, se mohou výrobci svobodně rozhodnout, zda nadále vyu�ívat 
existující národní systémy, nebo připojovat označení CE podle CPD (nebo obojí, pokud 
si to situace na trhu vy�ádá)7). Členské státy jsou povinny povolit, aby výrobky, které 
splňují kterýkoliv soubor předpisů, byly uváděny na trh a pou�ívány na jejich území8). 
Odmítnutí propustit výrobky s označením CE na národní trh mů�e být poru�ením 
evropského práva, leda�e by byl zahájen ochranný postup proti hEN (čl. 5 odst. 1) nebo 
proti výrobku samotnému (článek 21).   

3.6 To znamená, �e členské státy jsou povinny do ukončení období soubě�né platnosti 
udr�ovat své existující národní systémy jako mo�nost pro výrobce (v čl. 6 odst. 2 se 
pou�ívá slovo �musí�). Národní normalizační orgány mají rovně� nadále zpřístupňovat 
výtisky národních norem platných v existujícím národním systému, i kdy� byly zru�eny 
před stanoveným datem zru�ení9). 

                                                 
7) Je třeba poznamenat, �e začátkem období soubě�né platnosti vstupuje rovně� do hry čl. 4 odst. 4 CPD, který 

se týká částečného nebo �ádného pou�ití hEN výrobcem u výrobků, jejich� prokazování shody spadá do 
systémů 3 nebo 4. Dal�í pokyn k tomuto problému se vypracovává. (Pozn. vydavatele: Je ji� vypracován � 
ES Pokyn I). 

8) Viz také ES Pokyn E, pokud jde o pou�ívání výrobků v souvislosti s národními předpisy pro stavby.  
9) Členské státy mohou cítit potřebu přijmout opatření, aby bylo tohoto cíle dosa�eno. 
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Figure 1: Example of the notification in the OJEC  

ESO*) Reference Title of the standard 

Date of 
Applicability of 
the standard as a 

harmonised 
European standard 
according to article 
4.2.a of Directive 

89/106/EEC. 

Date of the 
end of the  

co-existence 
period**) 

CEN EN 197-1 Cement � Part 1: Composition, 
specifications and conformity criteria for 
common cements 

1 April 2001 1 April 2002 

*) ESO: (European standardisation organisation): 
� CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 

(www.cenorm.be); 
� Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 

(www.cenelec.be); 
� ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org). 

**) The date of the end of the co-existence period is the same as the date of withdrawal of conflicting national 
technical specifications, after which presumption of conformity must be based upon harmonised European 
specifications. (harmonised standards or European Technical Approval). 

 

3.5 During the period of co-existence, which will thus start on the date of applicability 
established in the publication in the OJEC, producers are free to choose whether to 
continue to apply the existing national systems, or to affix the CE marking according to 
the CPD (or both if the market situation so requires)7). Member States must permit 
products satisfying either set of provisions to be placed on the market and used on their 
territory8). Refusal to accept CE marked products onto the national market would 
constitute an infringement of European law, unless a safeguard procedure is initiated 
against the hEN (Article 5.1) or against the product itself (Article 21). 

3.6 It follows that Member States are obliged to maintain their existing national systems as 
an option for producers until the end of the period of co-existence (Article 6.2 uses the 
word �shall�). The national standards bodies should also continue to make available 
copies of national standards applicable under the existing national system, even if they 
have become obsolete through withdrawal before the Date of Withdrawal specified9). 

 

                                                 
7) Note also that Article 4(4) of the CPD, which addresses the partial or non-use of a hEN by a producer for 

products whose attestation of conformity falls under system 3 or 4, also comes into play from the start of the 
period of co-existence. Further guidance on this procedure is being developed. 

8) See also EC Guidance Paper E regarding the use of products in the context of national provisions on works. 
9) Member States may need to take action to ensure that this objective is achieved. 
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3.7 Během období soubě�né platnosti nemají členské státy měnit platný národní systém, co� 
by mohlo měnit po�adavky na výrobky nebo postup prokazování shody nebo co� by 
jinak mohlo mít vliv na nabytá práva. Jestli�e jakékoliv takové změny budou v souladu 
se  Smlouvou o ES učiněny, musí být oznámeny ve stádiu návrhu, jak se po�aduje ve 
směrnici Rady 98/34/ES, aby Komise a ostatní členské státy měly příle�itost předlo�it 
k navrhovaným změnám připomínky. 

3.3 Konec období soubě�né platnosti 

3.8 Datum zru�ení (DOW) národních norem, které jsou v rozporu se hEN, označuje konec 
období soubě�né platnosti pro výrobky, které jsou předmětem hEN. Zatímco pravidla 
CEN u data zru�ení uvádějí pouze povinnost členů CEN, v čl. 6 odst. 2 CPD se pou�ívá 
tohoto data pro ulo�ení rozsáhlé povinnosti členským státům. Datum zru�ení musí být 
uvedeno v předmluvě ka�dého konečného znění hEN10) a musí být zveřejněno v Úř. 
věst. ES spolu s odkazem na harmonizovanou normu. Členské státy v�ak budou muset 
na svém území dát tomuto datu právní sílu způsobem příslu�ným jejich národnímu 
právnímu řádu. Proto�e datum zru�ení fakticky stanoví podmínky, za nich� se výrobky 
mohou uvádět na trh EHP, právní způsobilost k tomuto stanovení spočívá na Komisi, 
a to po konzultaci spí�e s členskými státy (SCC) ne� s CEN. 

3.9 Navrhuje se, aby datum zru�ení (tj. trvání období soubě�né platnosti) bylo u hENs jeden 
rok od data platnosti∗∗) stanoveného ve zveřejnění odkazu v Úř. věst. ES (tj. bě�ně 21 
měsíc od data zpřístupnění hEN), leda�e by bylo mo�no Komisi prokázat (např. 
dotyčnou CEN TC nebo SCC), �e tato lhůta je pro příslu�né výrobky nedostatečná11). 
V takových případech uvědomí Komise po konzultaci s členskými státy CEN o datu, 
které se má pou�ít. 

3.10 Jakmile období soubě�né platnosti skončí, musí výrobky, které jsou předmětem hEN, 
splňovat v�echna ustanovení CPD, aby mohly být uváděny na trh EHP. Výrobky 
vyrobené podle dřívěj�ích národních předpisů nesmějí být ji� uváděny na trh EHP (čl. 6 
odst. 2). Výrobky se tedy ji� nesmí vyrábět podle národních (ne EN) norem, národních 
technických schválení nebo jiných schválení typu nebo certifikátů vydaných 
v předchozím systému (kromě pro pou�ití mimo EHP). Poznámka: platnost dřívěj�ího 
národního schválení nebo certifikátu tedy koncem období soubě�né platnosti končí, ať 
je jeho původní doba platnosti jakákoliv (právní základ: čl. 6 odst. 2 CPD). Pokud se 
v�ak vezme v úvahu povaha stavebního průmyslu s občasnými dlouhými lhůtami mezi 
vypracováním projektu a jeho realizací, měly by členské státy tuto zásadu interpretovat 
s určitou pru�ností.  

3.11 To znamená, �e členské státy jsou povinny přijmout opatření k ukončení platnosti dříve 
platného národního systému pro uvádění příslu�ných výrobků na trh (např. zru�it 
příslu�né národní právní a správní předpisy).  Výsledkem bude, �e závaznými předpisy 
platnými pro dotyčné výrobky budou v ka�dém členském státě pouze národní opatření, 
kterými se zavede CPD a hEN.  

                                                 
10) Jestli�e se to z jakéhokoliv důvodu opomene, musí se učinit jiná opatření.  
∗∗) Pozn. vydavatele: V angl. znění je nesprávně uvedeno �od data zpřístupnění� (after date of availability).   
11) Je třeba poznamenat, �e prodlou�ené období soubě�né platnosti mů�e lokální výrobce, kteří splňují méně 

obtí�nou národní normu, uvést do výhodněj�ího postavení, pokud jde o konkurenty, kteří splňují evropskou 
normu. Pro del�í období soubě�né platnosti v�ak mohou existovat dobré technické a/nebo ekonomické 
důvody (např. způsobilost notifikovaných subjektů, doba potřebná pro přezkou�ení, přizpůsobení výrobků 
apod.). 
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3.7 During the period of co-existence, Member States should not make changes to the 
national system in force which would modify product requirements or the conformity 
assessment procedure or which would otherwise have an effect on acquired rights. If 
any such changes are made, in accordance with the EC Treaty, they must be notified at the 
draft stage, as required by Council Directive 98/34/EC, so that the Commission and other 
Member States may have an opportunity to submit comments on the proposed amendments. 

3.3 End of the period of co-existence 

3.8 The Date of Withdrawal (DOW) of the national standards conflicting with the hEN 
marks the end of the period of co-existence for products falling within the scope of the 
hEN. Whilst CEN rules on the Date of Withdrawal only place an obligation on CEN 
members, Article 6(2) of the CPD makes use of this date to place a more wide-ranging 
obligation on the Member States. The Date of Withdrawal shall be stated in the 
foreword of each definitive hEN10) and shall be published in the OJEC along with the 
reference to the harmonised standard. However, the Member States will have to give 
legal validity to this date on their territory in a manner appropriate to their national legal 
system. As the Date of Withdrawal effectively determines the conditions under which 
products may be placed on the EEA market, the legal competence for its determination lies 
with the Commission, in consultation with the Member States (SCC), rather than with CEN. 

3.9 It is proposed that the default Date of Withdrawal (i.e. the duration of the period of co-
existence) for hENs shall be one year after the date of availability established in the 
publication of the reference in the OJEC (i.e. normally 21 months after the Date of 
Availability of the hEN), unless it can be demonstrated to the Commission (e.g. by the 
CEN TC concerned or the SCC) that this length of time is insufficient for the products 
in question11). In such cases the Commission, after consulting the Member States, will 
inform CEN of the date to be applied. 

3.10 Once the period of co-existence has ended, products falling within the scope of the hEN 
must comply with all of the provisions of the CPD in order to be placed on the EEA 
market. Products manufactured in line with the pre-existing national provisions may no 
longer be placed on the EEA market (Article 6.2). Consequently, products may no 
longer be manufactured according to national (non-EN) standards, national technical 
approvals, or other type approvals or certificates issued under the previous system 
(except for use outside the EEA). Note: the validity of a pre-existing national approval 
or certificate is thus terminated at the end of the period of co-existence, whatever its 
original lifetime (legal basis: Art. 6.2 of the CPD). However, given the nature of the 
construction industry, with sometimes long project lead times, this principle should be 
interpreted with some flexibility by the Member States. 

3.11 It follows that the Member States have to take action to terminate the validity of the 
national system previously in force for the placing on the market of the products in 
question (e.g. to repeal the relevant national laws, regulations and administrative 
provisions). As a result, the national measures implementing the CPD and the hEN will 
be the only mandatory rules in force for the products concerned in every Member State. 

                                                 
10) If this is missing, for whatever reason, then other provisions will have to be made. 
11) Note that an extended period of co-existence could place local producers, complying with a less onerous 

national standard, in an advantageous position with respect to competitors complying with the European 
standard. However, there may be sound technical and/or economic arguments for a longer period of co-
existence (e.g. capacity of the notified bodies, time required for re-testing, product adaptation etc). 
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3.12 Proto�e v�ak CPD nemá pro stavební výrobky zvlá�tní ustanovení týkající se �uvádění 
do provozu�, platí před ukončením období soubě�né platnosti pro výrobky ji� uvedené 
na trh EHP podle starého systému národní předpisy. Členské státy mohou na 
přiměřenou dobu povolit dal�í pou�ívání takových výrobků. To se ov�em vztahuje 
pouze na individuální výrobky a ne na typy nebo řady výrobků. 

3.13 Komise bude sledovat přejímání harmonizovaných norem ve v�ech členských státech 
a vyu�ije k tomu přehled CPD zveřejněný na internetu. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm   

Shrnutí: Harmonizované evropské normy výrobků (viz příloha 1) 

Začátek období 
soubě�né platnosti 
(Datum platnosti) 

Období soubě�né platnosti začíná datem platnosti uvedeném ve zveřejnění 
odkazu na hEN v Úř. věst. ES.  Výrobci nyní mohou připojit označení CE. 
V této době jsou proto členské státy povinny dovolit uvádění výrobků 
s označením CE na trh a jejich pou�ívání vedle výrobků vyrobených podle 
dřívěj�ích národních předpisů (např. oficiální zveřejnění odkazu na převzatou 
hEN, přizpůsobení národních předpisů apod.). 

Během období 
soubě�né platnosti 

MS jsou povinny dovolit uvádění výrobků s označením CE na trh a jejich 
pou�ívání vedle výrobků, které jsou ve shodě s dřívěj�ími národními předpisy. 
Výrobci se mohou svobodně rozhodnout, zda pou�ít evropský a/nebo národní 
systém.  

Konec období 
soubě�né platnosti 

Datum zru�ení národních norem, které jsou v rozporu. Konec platnosti 
dřívěj�ích národních předpisů. Výrobky uváděné na trh EHP musí být ve 
shodě se v�emi ustanoveními CPD. Výrobky vyrobené podle dříve platných 
národních systémů nesmí ji� být na trh EHP uváděny.    

4.  Evropská technická schválení (ETA) s řídícími pokyny (ETAG) 

4.1 Úvod 

4.1 I kdy� ETAG není v CPD definovaná jako technická specifikace (pouze hENs a ETAs), 
má povahu �technické specifikace� definované ve směrnici 98/34/ES o postupu 
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů � �specifikace obsa�ená 
v dokumentu, která stanoví po�adované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně 
jakosti, ukazatelé charakteristik, bezpečnost nebo rozměry, včetně po�adavků na 
výrobek, pokud jde o obchodní název, terminologii, symboly, zkou�ení a zku�ební 
metody, balení, označování výrobků nebo jejich značení �títkem se jmenovitými údaji  
a o postupy při posuzování shody.�. 

4.2 ETAG slou�í jako podklad pro vypracování ETAs, která sama o sobě musí splnit 
podmínky nezbytné pro předpoklad shody s ustanoveními článků 2 a 3 CPD. ETAG 
jako takový mů�e být pokládán za nástroj evropské harmonizace/sbli�ování po�adavků 
na stavební výrobky. Zachovávání rozporných národních po�adavků se z tohoto důvodu 
neslučuje s právem ES; musí být v přiměřené lhůtě zru�eny. 
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3.12 However, as the CPD does not have specific provisions regarding the �putting into 
service� of construction products, national rules apply to the case of products already 
placed on the EEA market under the old system prior to the end of the period of co-
existence. Member States may authorise the continued use of such products for a 
reasonable period of time. Of course, this only applies to individual products and not to 
product types or ranges. 

3.13 The Commission will track the implementation of the harmonised standards in all 
Member States using the CPD scoreboard, published on the internet. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm 

Summary: Harmonised European product standards � see Annex 1 

Start of co-existence 
period 
(Date of 
Applicability) 

The co-existence period will begin on the Date of Applicability as given 
in the published reference to the hEN in the OJEC. Producers may now 
affix the CE marking. By this time, MSs must therefore be in a position to 
accept the placing on the market and use of CE marked products alongside 
those produced according to pre-existing national provisions (e.g. official 
publication of the reference to transposed hEN, adaptation of national 
provisions etc).  

During co-existence 
period 

MS must accept the placing on the market and use of CE marked products 
alongside products conforming with pre-existing national provisions. 
Producers have a free choice to apply the European and/ or national 
systems. 

End of co-existence 
period 

Date of Withdrawal of conflicting national standards. End of validity of 
the pre-existing national provisions. Products placed on the EEA market 
must comply with all of the provisions of the CPD. Products manufactured 
in line with the previous national systems in force may no longer be placed 
on the EEA market. 

4.  The case of European technical approvals (ETA) with guideline (ETAG) 

4.1 Preamble 

4.1 Although an ETAG is not a technical specification as defined by the CPD (hENs and 
ETAs only), it does have the character of a �technical specification� as defined by 
Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the 
field of technical standards and regulations � �a specification contained in a document 
which lays down the characteristics required of a product such as levels of quality, 
performance, safety or dimensions, including the requirements applicable to the 
product as regards the name under which the product is sold, terminology, symbols, 
testing and test methods, packaging, marking or labelling and conformity assessment 
procedures.�. 

4.2 An ETAG serves as the basis for the delivery of ETAs, which themselves have to fulfil 
the conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 
and 3 of the CPD. As such, an ETAG can be considered to be an instrument for the 
European harmonisation/ approximation of requirements on construction products. The 
maintenance of conflicting national requirements is therefore incompatible with EC law 
and they must be withdrawn within a reasonable period of time. 
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4.3 Status technické specifikace bude tedy poskytnut ETAG jedině pro účely čl. 6 odst. 2 
CPD12). Zacházení s ETAGs by v zásadě mělo být podobné jako s harmonizovanými 
evropskými normami � členské státy potřebují čas pro přizpůsobení svých národních 
předpisů, aby uznaly výrobky s označením CE, a výrobci potřebují období soubě�né 
platnosti, aby se připravili na konečné zru�ení národních předpisů, které jsou v rozporu. 

4.2 Klíčové situace/data (viz příloha 2)  

Situace Popis Opatření 

Datum 
zpřístupnění 
ETAG 

Datum, kdy Komise roze�le konečné znění ETAG v angličtině 
členským státům s průvodním dopisem o oznámení. Od tohoto 
data ETAG oficiálně existuje. 

EOTA/ES 

Zveřejnění ETAG 
v členských státech 

Členské státy jsou povinny zveřejnit ETAG, i kdy� to není 
nezbytnou podmínkou jeho platnosti na evropském trhu. 
Způsob zveřejnění se bude řídit národními pravidly. (Společné 
datum uvedené v ka�dém ETAG bude přijato pro účely 
přechodného období. Bude to bě�ně devět měsíců od 
zpřístupnění ETAG, pokud nebude schváleno jinak)∗∗∗). 

MS 

Datum zru�ení 
národních 
předpisů, které 
jsou v rozporu 

Společné datum je třeba uvést v ka�dém ETAG. 
(Budou to dva roky od začátku období soubě�né platnosti, 
pokud nebude schváleno jinak). 

MS 

4.3 Začátek období soubě�né platnosti 

4.4 Jakmile Komise dopisem oznámí ETAG členským státům, mů�e výrobce �ádat o ETA 
u jednoho z notifikovaných schvalovacích orgánů, přesto�e je�tě neexistuje �ádná 
povinnost tak učinit. V této době je v zásadě mo�né opatřit výrobky s ETA označením 
CE, ale členským státům se musí poskytnout čas pro přizpůsobení/sblí�ení jejich 
národních předpisů a potvrzení notifikace schvalovacích orgánů pro účely prokazování 
shody. 

4.5 Proto�e v CPD není stanovena �ádná lhůta pro zveřejnění, povinnost zveřejnění vzniká 
bezprostředně po obdr�ení dopisu ES. Komise v�ak pro to poskytne členským státům 
přiměřenou dobu. Aby se zabránilo mo�ným poru�ením trhu v rámci Evropy 
vyplývajícím z rozdílných dat zveřejnění, je rozumné pevně stanovit datum, do něho� 
musí být daný ETAG zveřejněn. Toto datum stanoví Komise po konzultaci s SCC před 
oficiálním schválením ETAG. Jako základ byla vzata doba bě�ně devíti měsíců. 
Schválené datum se objeví v konečném znění ETAG, které Komise oznámí členským 
státům13). Nezveřejnění ETAG členským státem mů�e být poru�ením evropského práva. 
Komise zamý�lí zveřejnit období soubě�né platnosti u ETAG v Úř. věst. ES stejným 
způsobem jako u harmonizovaných norem, viz obrázek 2. 

                                                 
12) Tento výklad umo�ní zavést, pokud jde o ETAGs, řádné přechodné re�imy, ale samozřejmě neznamená, �e 

ETAGs se mohou pou�ívat jako technické specifikace obecně, (např.) jako přímý podklad pro opatření 
stavebních výrobků označením CE. 

∗∗∗) Pozn. vydavatele: Na rozdíl od angl. znění, kde jsou tyto termíny nesprávně uvedeny je�tě jako návrh (viz 
té� bod 4.5 a 4.9). 

13)  Jestli�e se to z jakéhokoliv důvodu opomene, musí se učinit jiná opatření.   
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4.3 For the sole purposes of Article 6(2) of the CPD, the ETAG will therefore be accorded 
the status of a technical specification12). In principle, then, the treatment of ETAGs 
should be analogous to that of harmonised European standards � Member States need 
time to adapt their national provisions to accept CE marked products and producers 
need a period of co-existence to prepare for the ultimate withdrawal of conflicting 
national provisions. 

4.2 Key events/ dates (see Annex 2) 

Event Description Action 

Date of availability of 
ETAG 

The date when the definitive text of the ETAG in 
English is distributed by the Commission to the Member 
States, with a covering letter of notification. The ETAG 
officially exists from this date. 

EOTA / EC 

Publication of the 
ETAG in Member 
States 

Member States have an obligation to publish the ETAG, 
although this is not a precondition for its applicability on 
the European market. The form of publication will be 
according to national rules. (A common date, stated in 
each ETAG, will be assumed for the purposes of 
transition. Proposal: by default nine months after the 
availability of the ETAG, unless otherwise agreed). 

MS 

Date of withdrawal of 
conflicting national 
provisions 

A common date to be stated in each ETAG.  
(Proposal: by default two years after the start of the co-
existence period, unless otherwise agreed). 

MS 

4.3 Start of the period of co-existence 

4.4 Once an ETAG has been notified to the Member States by the Commission, by letter, a 
producer may request an ETA from one of the notified approval bodies, although there 
is not yet any obligation to do so. In principle, the CE marking of products with an ETA 
is also possible at this time, but Member States have to be given time to adapt/ 
approximate their national provisions and confirm the notification of approved bodies 
for attestation of conformity purposes. 

4.5 As no time period for publication is specified in the CPD, the obligation to publish 
arises immediately upon receipt of the EC letter. However, the Commission will afford 
the Member States a reasonable period within which to act. To prevent possible market 
distortions arising from different dates of publication across Europe, it is reasonable to 
fix a date by which a given ETAG must be published. This date shall be set by the 
Commission in consultation with the SCC prior to the ETAG being formally adopted. A 
default date of nine months has been taken as a base. The agreed date shall appear in the 
definitive version of the ETAG notified to the Member States by the Commission13). 
Failure to publish the ETAG by a Member State would constitute an infringement of 
European law. The Commission has the intention to publish the co-existence periods for 
ETAGs in the OJEC, in the same way as for harmonised product standards, see figure 2. 

                                                 
12) This interpretation will allow orderly transitional arrangements  to be established in relation to ETAGs, but 

certainly does not imply that ETAGs can be used as technical specifications generally, (e.g.) as a direct basis 
for the CE marking of construction products. 

13) If this is missing, for whatever reason, then other provisions will have to be made. 
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4.6 Období soubě�né platnosti tedy započne spí�e datem stanoveným v ETAG ne� datem 
jeho zpřístupnění, dokud v�echny potřebné podpůrné dokumenty (zku�ební metody 
apod.) nebudou také k dispozici. V této době musí být národní předpisy členských států 
přizpůsobeny/sblí�eny, aby se umo�nilo pou�ití ETAs a výrobků s označením CE 
soubě�ně s výrobky vyhovujícími existujícím národním předpisům (podrobněji viz 
kapitolu o hENs). Výrobci  mohou před začátkem období soubě�né platnosti �ádat 
o ETA na základě ETAG a provádět postupy vedoucí k označení CE.     

4.7 Během období soubě�né platnosti se mohou výrobci svobodně rozhodnout, zda nadále 
vyu�ívat existující národní systémy nebo připojit označení CE podle CPD. Členské 
státy jsou povinny dovolit, aby výrobky, které splňují kterýkoliv ze souborů předpisů, 
byly na jejich území uvedeny na trh a pou�ívány. Odmítnutí propustit výrobky 
s označením CE na národní trh mů�e být poru�ením evropského práva, leda�e by byl 
zahájen ochranný postup proti ETA (čl. 5 odst. 1) nebo proti výrobku samotnému 
(článek 21). Národní technická schválení nebo podobné nástroje mohou být dále právně 
vydávány a� do ukončení období soubě�né platnosti, i kdy� jejich platnost bude nutně 
časově omezena (tj. pouze do ukončení období soubě�né platnosti). 

Obrázek 2: Příklad oznámení ETAG v Úř. věst. ES 

EOTA1) 

Odkaz 
Název řídícího pokynu pro ETA Datum  

platnosti2) 

Datum ukončení  
období soubě�né  

platnosti3) 

ETAG 001 � 1 Kovové kotvy do betonu Část 1: Kotvy 
obecně 

31. 7. 2000 31. 7. 2002 

ETAG 001 � 2 Kovové kotvy do betonu Část 2: Rozpínací 
torzní kotvy  

31. 7. 2000 31. 7. 2002 

ETAG 001 � 3 Kovové kotvy do betonu Část 3: 
Podseknuté kotvy  

31. 7. 2000 31. 7. 2002 

ETAG 001 � 4 Kovové kotvy do betonu Část 4: 
Svařované rozpínací kotvy s řízeným 
přetvořením 

31. 7. 2000 31. 7. 2002 

1)  EOTA: Evropská organizace pro technické schvalování: 
Avenue des Arts-40 Kunstlaan, B-1040 Brussels, tel. +32(0)2 502.69. 00; fax +32(0)2 502.38.14  
E-Mail: info@eota.be (www.eota.be) 

2) Datum platnosti řídícího pokynu pro ETA jako harmonizované evropské specifikace podle čl. 4 odst. 2 písm. 
b) směrnice 89/106/EHS.  

3) Datum ukončení období soubě�né platnosti je stejné jako datum zru�ení národních technických specifikací, 
které jsou v rozporu; po tomto datu musí být předpoklad shody zalo�en na harmonizovaných evropských 
specifikacích (harmonizované normy nebo evropská technická schválení).  
Překlady názvů uvedených vý�e poskytla EOTA a představují �úřední� jazykovou verzi danou národními 
členy EOTA.  
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4.6 The period of co-existence will therefore start on the date specified in the ETAG, rather 
than on its date of availability, as long as all of the required supporting documents (test 
methods etc) are also available. By this time, the Member States� national provisions 
must have been adapted/ approximated to provide for the use of ETAs and CE marked 
products in parallel with products complying with the existing national provisions (see 
chapter on hENs for more detail). Producers may seek an ETA on the basis of the 
ETAG and carry out the procedures leading to CE marking before the start of the period 
of co-existence. 

4.7 During the period of co-existence producers are free to choose whether to continue to 
apply the existing national systems or to affix the CE marking according to the CPD. 
Member States must permit products satisfying either set of provisions to be placed on 
the market and used on their territory. Refusal to accept CE marked products onto the 
national market would constitute an infringement of European law, unless a safeguard 
procedure is initiated against the ETA (Article 5.1) or against the product itself (Article 
21). National technical approvals, or similar instruments, may continue to be issued 
right up until the end of the period of co-existence, although their validity will 
necessarily be limited in time (i.e. only until the end of the period of co-existence). 

Figure 2: Example of the notification for ETAGs in the OJEC 

EOTA1) 
Reference Title of the ETA Guideline Date of 

Applicability2) 

Date of the end of 
the co-existence 

period3) 

ETAG 001 - 1 Metal Anchors for use in Concrete Part 1: 
Anchors in general 

31.07.2000 31.07.2002 

ETAG 001 - 2 Metal Anchors for use in Concrete Part 2: 
Torque-controlled expansion anchors 

31.07.2000 31.07.2002 

ETAG 001 - 3 Metal Anchors for use in Concrete Part 3: 
Undercut anchors 

31.07.2000 31.07.2002 

ETAG 001 - 4 Metal Anchors for use in Concrete Part 4: 
Bonded Deformation-controlled expansion 
anchors 

31.07.2000 31.07.2002 

1) EOTA: European Organisation for Technical Approvals: 
Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B - 1040 Brussels Tel.:  +32 (0)2 502.69.00; Fax:  +32 (0)2 502.38.14  
E-Mail: info@eota.be (www.eota.be) 

2) Date of Applicability of the ETA Guideline as a harmonised European Specification according to article 
4(2)(b) of Directive 89/106/EEC. 

3) The date of the end of the co-existence period is the same as the date of withdrawal of conflicting national 
technical specifications, after which presumption of conformity must be based upon harmonised European 
specifications. (harmonised standards or European Technical Approvals). 
The translations of the titles given above have been provided by EOTA and represent the �official� language 
versions given by the National members of EOTA. 
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4.4 Konec období soubě�né platnosti 

4.8 V čl. 6 odst. 2 se po�aduje, aby bylo v technických specifikacích stanoveno období 
soubě�né platnosti. Z vý�e uvedených důvodů se mů�e toto pojetí roz�ířit na ETAGs. 
V ka�dém ETAG pak musí být stanoveno datum zru�ení národních předpisů, které jsou 
v rozporu13). Členské státy v�ak budou muset na svém území dát tomuto datu právní sílu 
způsobem příslu�ným jejich národnímu právnímu řádu. Proto�e datum zru�ení fakticky 
stanoví podmínky, za nich� mohou být výrobky uváděny na trh EHP, právní způsobilost 
k tomuto stanovení spočívá na Komisi, a to po konzultaci spí�e s členskými státy (SCC) 
ne� s EOTA. 

4.9 Datum zru�ení (tj. trvání období soubě�né platnosti) musí být u ka�dého ETAG musí 
být dva roky od začátku období soubě�né platnosti (tj. 33 měsíce od data zpřístupnění 
ETAG), leda�e by bylo mo�no Komisi prokázat (např. dotyčnou WG/EOTA nebo 
SCC), �e tato lhůta je pro příslu�né výrobky nedostatečná. V takových případech 
uvědomí Komise po konzultaci s členskými státy EOTA o datu, které se má pou�ít.  

4.10 Jakmile období soubě�né platnosti skončí, musí výrobky, které jsou předmětem ETAG, 
splňovat v�echna ustanovení CPD, aby mohly být uváděny na trh EHP14). Výrobky 
vyrobené podle dřívěj�ích národních předpisů nesmí ji� být uváděny na trh EHP (čl. 6 
odst. 2). Výrobky se tedy ji� nesmí vyrábět podle národních (ne EN) norem, národních 
technických schválení nebo jiných schválení typu nebo certifikátů vydaných 
v předchozím systému (kromě pro pou�ití mimo EHP). (viz také bod 3.10) 

4.11 To znamená, �e členské státy jsou povinny přijmout opatření k ukončení platnosti dříve 
platného národního systému pro uvádění příslu�ných výrobků na trh (např. zru�it 
příslu�né národní právní a správní předpisy).  Výsledkem bude, �e závaznými předpisy 
platnými pro dotyčné výrobky budou v ka�dém členském státě pouze národní opatření, 
kterými se zavede CPD a ETAG.  

4.12 Proto�e v�ak CPD nemá pro stavební výrobky zvlá�tní ustanovení týkající se �uvádění 
do provozu�, platí před ukončením období soubě�né platnosti pro výrobky ji� uvedené 
na trh EHP za starého systému národní předpisy. Členské státy mohou na přiměřenou 
dobu povolit dal�í pou�ívání takových výrobků. Toto povolení se ov�em vztahuje pouze 
na individuální výrobky a ne na typy nebo řady výrobků. 

4.13 Komise bude sledovat přejímání harmonizovaných norem ve v�ech členských státech 
a vyu�ije k tomu přehled CPD zveřejněný na internetu. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm   

                                                 
14)  Je třeba poznamenat, �e jestli�e se ETAG vztahuje na sestavy, rozumí se zde výrobkem sestava. Části sestavy 

mohou být stále uváděny na trh podle národních předpisů, pokud nejsou předmětem technické specifikace, 
u ní� období soubě�né platnosti skončilo.  
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4.4 End of the period of co-existence 

4.8 Article 6(2) requires that the technical specifications provide for a period of co-
existence. On the basis of the above arguments, this concept can be extended to ETAGs. 
Thus, each ETAG shall specify the date of withdrawal of conflicting national provisions 
13. However, the Member States will have to give legal validity to this date on their 
territory in a manner appropriate to their national legal system. As this date of 
withdrawal effectively determines the conditions under which products may be placed 
on the EEA market, the legal competence for its determination lies with the 
Commission, in consultation with the Member States (SCC), rather than with EOTA. 

4.9 The default date of withdrawal (i.e. the length of the period of co-existence) for each 
ETAG shall be two years after the start of the period of co-existence (i.e. 33 months 
after the date of availability of the ETAG), unless it can be demonstrated to the 
Commission (e.g. by the EOTA WG concerned or the SCC) that this length of time is 
insufficient for the products in question. In such cases the Commission, after consulting 
the Member States, will inform EOTA of the date to be applied. 

4.10 Once the period of co-existence has ended, products falling within the scope of the 
ETAG must comply with all of the provisions of the CPD in order to be placed on the 
EEA market14). Products manufactured in line with the pre-existing national provisions 
may no longer be placed on the EEA market (Article 6.2). Consequently, products may 
no longer be manufactured according to national (non-EN) standards, national technical 
approvals, or other type approvals or certificates issued under the previous system 
(except for use outside the EEA). (see also paragraph 3.10) 

4.11 It follows that the Member States have to take action to terminate the validity of the 
national system previously in force for the placing on the market of the products in 
question (e.g. to repeal the relevant national laws, regulations and administrative 
provisions). As a result, the national measures implementing the CPD and the ETAG 
will be the only mandatory rules in force for the products concerned in every Member 
State. 

4.12 However, as the CPD does not have specific provisions regarding the �putting into 
service� of construction products, national rules apply to the case of products already 
placed on the EEA market under the old system prior to the end of the period of co-
existence. Member States may authorise the continued use of such products for a 
reasonable period of time. Of course, this dispensation only applies to individual 
products and not product types or ranges. 

4.13 The Commission will track the implementation of the ETAGs in all Member States 
using the CPD scoreboard, published on the internet. 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/score/scorehome.htm 

                                                 
14) Note that if the ETAG concerns kits, then the kit is the product referred to here. Components of the kit may 

still be placed on the market according to national provisions unless they themselves are covered by a 
technical specification for which the period of co-existence has ended. 
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Shrnutí: evropská technická schválení s řídícím pokynem � viz příloha 2 

Začátek období 
soubě�né platnosti 
 

V ETAG  má být  pevně stanoveno společné datum.  Výrobci nyní mohou na 
podkladě ETA uděleného  v souladu s ETAG připojit označení CE. V této době 
jsou proto členské státy povinny dovolit uvádění výrobků s označením CE na trh 
a jejich pou�ívání vedle výrobků vyrobených podle dřívěj�ích národních předpisů 
(např. oficiální zveřejnění ETAG, přizpůsobení národních předpisů apod.). 

Během období 
soubě�né platnosti 

MS jsou povinny dovolit uvádění výrobků s označením CE na trh a jejich 
pou�ívání vedle výrobků, které jsou ve shodě s dřívěj�ími národními předpisy. 
Výrobci se mohou svobodně rozhodnout, zda pou�ít evropský a/nebo národní 
systém.  

Konec období 
soubě�né platnosti 

Datum zru�ení národních předpisů, které jsou v rozporu (pevně stanoveno 
v ETAG). Konec platnosti dřívěj�ích národních předpisů. Výrobky uváděné na trh 
EHP musí být ve shodě se v�emi ustanoveními CPD. Výrobky vyrobené podle 
dříve platných národních systémů nesmí ji� být na trh EHP uváděny.    

5.   Evropská technická schválení bez řídícího pokynu 

5.1 Evropská technická schválení jsou udělována postupem stanoveným v čl. 9 odst. 2 CPD 
jednomu výrobci pro jeden typ výrobku a neukládají �ádné zvlá�tní povinnosti jiným 
výrobcům. Výrobce, který �ádá o ETA touto cestou se ve skutečnosti dobrovolně blí�í 
evropskému systému.  

5.2 Vzhledem k individualitě výrobků, které pou�ívají tuto cestu k označení CE, 
nepředpokládá se, �e se budou pro tyto případy předepisovat přechodné re�imy, leda�e 
by členské státy nebo EOTA zjistily zvlá�tní problém. Jestli�e se následně zjistí potřeba 
řídícího pokynu pro ETA nebo evropské normy, pak se pou�ijí vý�e uvedené příslu�né 
přechodné re�imy.  

5.3 Členské státy mají stejné povinnosti, pokud jde o jejich souhlas s uváděním výrobků 
s označením CE na trh nebo s jejich pou�íváním, jako u výrobků, u nich� se k označení 
CE vyu�ívá jiných cest (viz kapitoly 3 a 4). 

6.   Výrobky, které nejsou předmětem evropských technických specifikací 

6.1 Platí národní předpisy (čl. 6 odst. 2). Pro tyto výrobky se nepřipou�tí označení CE. 
V CPD se neukládá výrobcům �ádná povinnost �ádat v určité lhůtě o ETA.   

7.   Harmonizované evropské po�ární normy a klasifikační systémy 

7.1 Úvod 

7.1 Existence národních po�árních klasifikačních systémů představuje technickou překá�ku 
obchodu, nehledě na to, zda jsou evropské specifikace výrobků k dispozici, nebo ne. 
Jakmile existuje právní nástroj pro evropskou harmonizaci/sblí�ení, je neslučitelné 
s právem ES udr�ovat národní systémy, které jsou v rozporu. Národní po�ární klasifikační 
systémy bude tedy třeba v přiměřené lhůtě zru�it. To se nevztahuje jenom na stavební 
výrobky, ale také na stavby nebo jejich části, kde po�adavky rovně� mají vliv na vnitřní 
trh (např. na po�ární odolnost soustav se specifikace výrobků nevztahují). Mělo by se 
v�ak poznamenat, �e konečné zru�ení národních systémů pro po�ární klasifikaci není v čl. 
6 odst. 2 CPD upraveno, proto�e se evropských specifikací výrobků jako celku netýká.  
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Summary: European technical approvals with guideline  - see Annex 2 

Start of co-existence 
period 

Common date to be fixed in the ETAG. Producers may now affix the CE 
marking on the basis of an ETA granted in accordance with the ETAG. By 
this time, MSs must therefore be in a position to accept the placing on the 
market and use of CE marked products alongside those produced according 
to pre-existing national provisions (e.g. official publication of the ETAG, 
adaptation of national provisions etc). 

During co-existence 
period 

MS must accept the placing on the market and use of CE marked products 
alongside products conforming with pre-existing national provisions. 
Producers have a free choice to apply the European and/ or national systems. 

End of co-existence 
period 

Date of withdrawal of conflicting national provisions (fixed in ETAG). 
End of validity of the pre-existing national provisions. Products placed on 
the EEA market must comply with all of the provisions of the CPD. 
Products manufactured in line with the previous national systems in force 
may no longer be placed on the EEA market.  

5.  The case of European technical approvals without guideline 
5.1 European technical approvals granted according to the procedure laid down in Article 

9(2) of the CPD apply to one manufacturer for one product type and do not impose any 
specific obligations on other producers. The producer applying for an ETA via this 
route is effectively voluntarily moving to the European system. 

5.2 Due to the individuality of products using this route to CE marking, it is not envisaged 
to specify transitional arrangements for these cases, unless a particular problem is 
identified by the Member States or EOTA. If the need for an ETA Guideline or 
European standard is subsequently identified, then the relevant transitional 
arrangements identified above will apply. 

5.3 Member States have the same obligations regarding their acceptance of the placing on 
the market and use of these CE marked products as for products following any other 
route to CE marking (see sections 3 and 4). 

6.  The case of products not covered by European technical specifications 
6.1 National provisions apply (Art. 6.2). CE marking is not permitted for such products. 

The CPD does not impose any obligation on producers to request an ETA within a 
specific time period. 

7.  The case of harmonised European fire standards and classification systems 

7.1 Preamble 
7.1 The existence of national fire classification systems represents a technical barrier to trade, 

irrespective of whether European product specifications are available or not. Once a legal 
instrument for European harmonisation/ approximation exists, the maintenance of 
conflicting national systems is incompatible with EC law. The national fire classification 
systems will therefore have to be withdrawn within a reasonable period of time. This 
applies not only to construction products, but also to construction works or parts thereof, 
where the requirements also have an influence on the Internal Market (e.g. resistance to 
fire for assemblies not covered by product specifications). However, it should be noted 
that the final withdrawal of the national fire classification systems is not governed by 
Article 6(2) of the CPD, as complete European product specifications are not involved.  
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7.2 Po�ární klasifikační systémy pro reakci na oheň15) a pro po�ární odolnost16) jsou ji� 
k dispozici; v pří�tích měsících bude hotovo několik evropských specifikací výrobků 
a očekává se jejich pou�ívání. Pro výrobky, které jsou předmětem těchto specifikací, 
musí být klasifikační systémy uvedeny do u�ívání, pokud mo�no co nejdříve. 
U ostatních výrobků se má výrobcům umo�nit, aby mohli pou�ívat euro-klasifikace♠) 
při nejbli��í skutečné příle�itosti. 

7.3 Ke konečnému zru�ení národních systémů má normálně dojít, jakmile bude 
dopracována podstatná část evropských specifikací výrobků a jejich období soubě�né 
platnosti skončí. Aby se nicméně vyloučily problémy související s udr�ováním dvou 
soubě�ných systémů, mělo by být v zájmu členských států co nejdříve definitivně 
přijmout evropské klasifikační systémy jako jediný národní systém. To by mělo 
v souladu s články 28/30 Smlouvy o ES slou�it k odstranění technických překá�ek 
obchodu. 

7.2 Klíčové situace/data 

Situace Popis Opatření 

Datum zpřístupnění 
souboru EN pro 
po�ární klasifikaci 
(fEN)17) 

Datum, kdy CEN/MC roze�le konečné znění ratifikované 
fEN v úředních jazycích CEN. Pravidla CEN vy�adují, aby 
jeho členové oznámili fEN do 3 měsíců a zveřejnili 
(převzali) je do 6 měsíců. 

CEN/NSBs 

Zveřejnění 
rozhodnutí ES v Úř. 
věst. ES  

Komise zveřejní rozhodnutí, kterými se stanoví evropské 
klasifikační systémy v řadě �L� Úředního věstníku 
Evropských společenství.  

ES 

Vstup rozhodnutí ES 
v platnost 

To nastane po oznámení rozhodnutí těm, kterým je určeno 
(členským státům). Rozhodnutí v�ak nebude pou�itelné, 
dokud nebudou k dispozici evropské po�ární normy 
nezbytné pro jeho provádění. 

ES/MS 

Datum zru�ení 
národních norem 

Poslední datum, do něho� musí členové CEN zru�it národní 
normy, které jsou v rozporu s fEN. Datum musí být uvedeno 
v předmluvě ka�dého konečného znění fEN. Data o zru�ení 
u klasifikačních EN a příslu�ných zku�ebních ENs se mají 
v�ude shodovat.  

CEN/ 
NSBs 

Zru�ení národních 
klasifikačních 
systémů, které jsou 
v rozporu 

Datum má stanovit Komise po konzultaci s členskými státy. 
Mů�e být různé pro reakci na oheň a pro po�ární odolnost. 

ES/MS 

                                                 
15)  Rozhodnutí Komise 2000/147 ES: rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice 

Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (pozn. vydavatele: ve znění 
rozhodnutí Komise 2003/632/ES) .  

16)  Rozhodnutí Komise 2000/367/ES: rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice 
Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci po�ární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí (pozn. 
vydavatele: ve znění rozhodnutí Komise 2003/629/ES).   

♠) Pozn. vydavatele: V současné době se termín �euro-klasifikace�, �euro-třída� v této souvislosti nepou�ívá, 
pou�ívá se pouze �klasifikace�. 

17)  Klasifikační EN a v�echny podpůrné ENs pro po�ární zkou�ky. Je třeba poznamenat, �e povinnosti členů 
CEN vyplývají z ka�dé individuální EN, ale tato kapitola pojednává o souboru fEN jako celku. 
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7.2 The fire classification systems for reaction to fire15) and resistance to fire16) are now 
available and in the coming months several European product specifications will be 
ready and waiting to make use of them. The classification systems must therefore be 
brought into use as soon as possible for products covered by such technical 
specifications. For other products, producers should also be given the option of using 
the Euro-classifications at the earliest practical opportunity.  

7.3 The final withdrawal of national systems should normally only occur once a significant 
proportion of European product specifications have been delivered and their co-
existence periods ended. Nevertheless, to eliminate the problems associated with the 
maintenance of two parallel systems, it would be in the interests of Member States to 
definitively adopt the European classification systems as the sole national system at an 
earlier date. This would also serve to remove technical barriers to trade, in line with 
Articles 28/30 of the EC Treaty. 

7.2 Key events/ dates 

Event Description Action 

Date of Availability of 
fire classification EN 
package (fEN)17) 

The date when the definitive text in the official CEN 
language versions of a ratified fEN is distributed by the 
CEN/MC. CEN rules require its members to announce the 
fEN within 3 months and publish (transpose) it within 6 
months. 

CEN / NSBs 

Publication of the EC 
Decision in the OJEC 

The Commission shall publish the Decisions establishing 
the European classification systems in the �L� series of the 
Official Journal of the European Communities. 

EC 

Entry into force of the 
EC Decision 

This occurs upon notification of the Decision to those to 
whom it is addressed (the Member States). However, the 
Decision will not be applicable until the European fire 
standards necessary to implement it have been made 
available. 

EC/ MS 

Date of Withdrawal of 
national standards 

The latest date by which national standards conflicting with 
the fEN have to be withdrawn by CEN members. The date 
shall be stated in the foreword of every definitive fEN. 
Withdrawal dates for the classification EN and related test 
ENs should coincide wherever possible. 

CEN / NSBs 

Withdrawal of 
conflicting national 
classification systems 

A date to be determined by the Commission in consultation 
with the Member States. May be different for reaction and 
resistance to fire. 

EC / MS 

 

                                                 
15)  Commission Decision 2000/147/EC: Commission decision of 8th February 2000 implementing Council 

Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction 
products. 

16)  Commission Decision 2000/367/EC: Commission decision of 3rd May 2000 implementing Council Directive 
89/106/EEC as regards the classification of the resistance to fire performance of construction products, 
construction works and parts thereof. 

17) Classification EN and all supporting fire test ENs. Note that the obligations on CEN members arise for each 
individual EN, but this section considers the fEN package as a whole. 
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7.3 Začátek období soubě�né platnosti 

7.4 Jakmile bude příslu�né rozhodnutí Komise oznámeno členským státům18) a vstoupí 
v platnost, stane se evropský klasifikační systém funkčním zpřístupněním úplného 
souboru evropských po�árních norem nezbytných k jeho provádění (tj. klasifikační 
norma a příslu�né zku�ební normy). Poté jsou členské státy povinny propustit na svůj 
trh výrobky s označením CE, které obsahuje evropskou klasifikaci pro jednu nebo více 
po�árních charakteristik. Kromě toho nesmí bránit pou�ívání těchto výrobků (čl. 6 
odst. 1).    

7.5 Období soubě�né platnosti tedy ve skutečnosti začíná datem zpřístupnění konečného 
znění evropské normy ze souboru potřebného k provádění daného rozhodnutí19). Do této 
doby musí být národní předpisy členských států přizpůsobeny, aby se umo�nilo pou�ití 
výrobků opatřených označením CE s evropskými po�árními klasifikacemi soubě�ně 
s výrobky, které splňují existující národní předpisy. 

7.6 U výrobků, které nejsou předmětem evropských technických specifikací (hENs 
a ETAs), jejich� období soubě�né platnosti skončilo (viz kapitoly 3 a 4), se mohou 
výrobci také nezávisle rozhodnout, zda uplatňovat a pou�ívat evropské po�ární 
klasifikační systémy. Pokud v�ak soubor evropských fEN neposkytuje dostatečné 
informace pro správnou klasifikaci výrobku (např. proto�e podrobný návod k montá�i 
a osazení je uveden v evropské specifikaci výrobku), nebude mo�né evropský systém 
pro regulační účely pou�ít, dokud nebudou informace zpřístupněny právně přijatelným 
způsobem. 

7.7 Smlouva o ES v podstatě zavazuje členské státy, aby povolily pou�ití evropských 
klasifikačních systémů místo existujících národních systémů, a to i bez označení CE. 
Členské státy jsou proto povinny v přiměřené lhůtě učinit opatření k soubě�nému 
pou�ívání evropských a národních klasifikací u v�ech výrobků.        

7.8 Pokud se výrobce rozhodne pou�ívat evropský klasifikační systém, nesmí členský stát 
vy�adovat dodatečnou národní klasifikaci pro stejné konečné pou�ití. Během období 
soubě�né platnosti po�árních klasifikačních systémů nemů�e být naopak výrobce 
povinen poskytovat evropskou klasifikaci kromě klasifikace pro účely označení CE. 

7.4 Po�adavky na označení CE   

7.9 Jakmile započne období soubě�né platnosti euro-klasifikačních systémů, je mo�né, ale 
ne povinné, opatřovat stavební výrobky s příslu�ným po�árním po�adavkem označením 
CE, jakmile započne období soubě�né platnosti u odpovídající evropské specifikace 
výrobku. Pro účely označení CE je pou�ití evropských tříd povinné.  

                                                 
18)  Je třeba poznamenat, �e zveřejnění rozhodnutí v Úř. věst. ES není povinné (Smlouva o ES), ale bě�ně se tak 
činí krátce po jeho oznámení.   

19)  Proto�e evropské normy musí být převzaty jednotným způsobem a ani CPD ani rozhodnutí o klasifikaci se na 
převzaté normy nevztahují, není nezbytné, aby byl soubor fEN do odpovídajících národních norem zaváděn.   
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7.3 Start of the period of co-existence 

7.4 Once the relevant Commission Decision has been notified to the Member States18) and 
entered into force, a European classification system becomes operational with the 
availability of the complete package of European fire standards necessary to implement 
it (i.e. the classification standard and related test methods). After this time, Member 
States have an obligation to accept onto their market CE marked products that 
incorporate a Euro-classification for one or more fire characteristics. In addition, they 
must not impede the use of such products (Article 6.1).  

7.5 The period of co-existence therefore effectively starts on the Date of Availability of the 
final European standard of the package required to implement a given Decision19). By 
this time, Member States� national provisions must have been adapted to provide for the 
use of CE marked products with European fire classifications in parallel with products 
complying with existing national provisions. 

7.6 For products not covered by European technical specifications (hENs and ETAs) for 
which the associated period of co-existence has ended (see chapters 3 and 4), producers 
may also choose to apply and use the European fire classification systems 
independently. However, where the European fEN package does not provide sufficient 
information for a product to be correctly classified (e.g. because detailed mounting and 
fixing instructions are to be provided in a European product specification), then it will 
not be possible to use the European system, for regulatory purposes, until that 
information is available in a legally acceptable form. 

7.7 In principle, the EC Treaty obliges Member States to accept the use of the European 
classification systems in place of the existing national systems, even in the absence of 
CE marking. Member States must therefore make provision for the parallel use of 
European and national classifications for all products within a reasonable period of 
time.  

7.8 When a producer chooses to use the European classification system, a Member State 
may not request an additional national classification for the same end-use application. 
Conversely, during the period of co-existence for fire classification systems, a producer 
cannot be obliged to supply a European classification, except for CE marking purposes. 

7.4 CE marking requirements 

7.9 Once the co-existence period for the Euro-classification systems has started, the CE 
marking of construction products with a fire-related requirement becomes possible, but 
not compulsory, once the co-existence period for the corresponding European product 
specification has also begun. For the purposes of CE marking, use of the European 
classes is obligatory. 

                                                 
18) Note that publication of the Decision in the OJEC is not obligatory (EC Treaty), but is normally done shortly 

after its notification. 
19) Since European standards have to be transposed in a uniform way and neither the CPD or the classification 

Decisions refer to transposed standards, it is not necessary for the fEN package to have been transposed into 
corresponding national standards. 
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7.10 Jakmile období soubě�né platnosti příslu�né evropské specifikace výrobku skončí, stává 
se pro výrobky s označením CE, které jsou jejím předmětem, pou�ití evropských tříd 
povinné (za předpokladu, �e charakteristika je pro dotyčný výrobek důle�itá). Dal�í 
pou�ívání národních zkou�ek a klasifikací nebude tak u těchto výrobků uváděných na 
trh EHP ji� povoleno (tzn., �e se konec přechodných re�imů pro po�ární zkou�ky 
a klasifikace řídí v těchto případech ukončením období soubě�né platnosti spojeného 
s evropskou specifikací výrobku). Dokud nebude konec období soubě�né platnosti pro 
specifikaci výrobku stanoven, mohou se výrobci rozhodnout dále pou�ívat národní 
systém, ať jsou národní normy, které jsou v rozporu, zru�eny nebo ne.  

7.5 Zru�ení národních po�árních norem 

7.11 Datum zru�ení národních po�árních norem, které jsou v rozporu s evropskými normami 
upravují pravidla CEN. Minimální povolené období od data zpřístupnění EN je 6 
měsíců, zatímco maximální nemá normálně přesáhnout 3 roky. 

7.12 Zru�ení národních zku�ebních norem, které jsou v rozporu, v�ak není posledním krokem 
při zavádění evropských po�árních klasifikačních systémů20). Období soubě�né platnosti 
se bude spí�e řídit povinnostmi spojenými s označením CE a s konečným zru�ením 
národních klasifikačních systémů ne� se zru�ením národních po�árních zku�ebních 
norem. Aby se splnily cíle ka�dého přechodného období, mají členské státy udr�ovat 
existující národní systémy během celého období, i kdy� to znamená odkazovat se na 
národní normy, které se stanou předchozím zru�ením neplatnými21). Certifikáty 
po�árních zkou�ek podle národních systémů pak mohou zůstat v platnosti, dokud 
nevznikne povinnost opatřit výrobek označením CE, nebo nebude dosa�eno konečného 
data zru�ení národních klasifikačních systémů (viz ní�e). Do té�e doby mů�e být také 
povoleno zkou�ení podle národních systémů.  

7.13 Pevné stanovení data zru�ení pro fENs je po konzultaci s Komisí a členskými státy 
zále�itostí CEN. Schválené datum bude uvedeno v předmluvě ka�dého konečného znění 
fEN. Z praktických důvodů mají být data zru�ení norem klasifikačního souboru 
koordinována. 

7.6 Konec období soubě�né platnosti22) 

7.14 Konečné datum zru�ení národních po�árních klasifikačních systémů stanoví po 
konzultaci s členskými státy Komise s ohledem na potřeby a zájmy průmyslu. Doba do 
zru�ení by měla být normálně dostatečně dlouhá tak, aby byla dopracována podstatná 
část evropských specifikací výrobků a jejich období soubě�né platnosti byla ukončena 
(tzn., �e se bude pou�ití evropských klasifikačních systémů tak jako tak po�adovat 
u vět�iny stavebních výrobků). Jestli�e se v�ak ji� vět�ina členských států ze své vůle 
a definitivně přiblí�í k evropskému systému, mohla by být tato doba zkrácena (viz bod 7.3).    

                                                 
20)  V �ádné případě není v�dy jasné, zda národní norma se mů�e pova�ovat za normu, která je v rozporu, jestli�e 

se týká zku�ební metody odli�né od evropské � např. zkou�ky reakce na oheň. Ty se mohou také po�adovat 
u nestavebních výrobků.  

21)  Národní normalizační orgány mohou zru�it normy, které jsou v rozporu, kdykoliv před datem zru�ení, ale 
nesmí bránit členským státům v pokračování odkazů na tyto normy. 

22)  Je třeba poznamenat, �e se to vztahuje pouze na stavební výrobky, u nich� ji� není povinnost pou�ívat 
evropské klasifikační systémy v důsledku ukončení období soubě�né platnosti u technické specifikace 
výrobku.  
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7.10 Once the period of co-existence associated with the European product specification in 
question has ended, use of the European classes becomes obligatory for CE marking 
products falling within its scope (assuming that the characteristic is relevant for the 
product in question). The continued use of national tests and classifications will thus no 
longer be permitted for such products placed on the EEA market (i.e. in these cases, the 
end of the transitional arrangements for fire testing and classification is governed by the 
ending of the co-existence period associated with the European product specification). 
Until the end of the co-existence period laid down for the product specification, 
producers will have a choice to continue to use the national system, whether or not the 
conflicting national standards have become obsolete through withdrawal. 

7.5 Withdrawal of national fire standards 

7.11 The Date of Withdrawal of national fire standards conflicting with the European standards 
is governed by CEN rules. The minimum period allowed after the date of availability of 
the EN is 6 months, whilst the maximum should not normally exceed 3 years. 

7.12 However, the withdrawal of conflicting national test standards is not a determining step 
in the implementation of the European fire classification systems20). The periods of co-
existence will be governed by CE marking obligations and the final withdrawal of 
national classification systems rather than the withdrawal of national fire test standards. 
To fulfil the objectives of any transitional period, Member States should maintain the 
existing national systems throughout the period, even if this means making reference to 
national standards that have become obsolete through prior withdrawal21). Fire test 
certificates according to the national systems may therefore remain valid until either an 
obligation to CE mark a product arises or the final date of withdrawal of national 
classification systems has been reached (see below). Testing to national systems may 
also be permitted until the same time. 

7.13 The fixing of the Dates of Withdrawal for the fENs is a matter for CEN, in consultation 
with the Commission and the Member States. The agreed dates will be stated in the 
foreword of every definitive fEN. For practical reasons the dates of withdrawal 
associated with a classification package should be co-ordinated. 

7.6 End of the period of co-existence22) 

7.14 The final date of withdrawal of the national fire classification systems will be 
determined by the Commission in consultation with the Member States, taking account 
of the needs and concerns of industry. The time to withdrawal should normally be 
sufficiently long so that a large proportion of European product specifications have been 
delivered and their periods of co-existence ended (i.e. the use of the Euro-classification 
systems will anyway be required for the majority of construction products). However, if 
most Member States have already voluntarily moved definitively to the European 
system, then this time could be shortened (see para 7.3). 

                                                 
20)  In any case, it is not always clear if a national standard can be considered to be conflicting if it concerns a 

different test method to the European one � e.g. reaction to fire tests. They may also be required for non-
construction products. 

21) National Standards Bodies may withdraw the conflicting standards at any time up until the Date of 
Withdrawal, but this does not prevent Member States from maintaining references to these standards. 

22) Note that this refers only to construction products for which there is not already an obligation to use the 
European classification systems as a result of the ending of the co-existence period for the product technical 
specification. 
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7.15 Navrhuje se, aby konečné datum, ke kterému se musí národní klasifikační systémy plně 
zru�it, bylo v budoucnu revidováno z hlediska vývoje technické harmonizace 
u stavebních výrobků. Podle současných údajů bude zapotřebí období 5 a� 10 let od 
vstupu odpovídajících evropských klasifikačních systémů do u�ívání, ne� se bude moci 
o tomto zru�ení uva�ovat. 

7.16 Od schváleného data budou muset být zru�eny existující národní předpisy týkající se 
po�árních zkou�ek a po�ární klasifikace stavebních výrobků nebo staveb. V EHP budou 
platit pouze evropské klasifikační systémy, ať budou v�echny evropské specifikace 
výrobků do té doby dopracovány, nebo ne. Pro výrobky/prvky, které nejsou předmětem 
harmonizovaných technických specifikací, se budou muset platné národní předpisy 
změnit tak, aby se uvedly ve vztah ke klasifikačnímu systému ES a souvisejícím 
zku�ebním normám23).   

Shrnutí: evropské po�ární klasifikační systémy  

Začátek období 
soubě�né platnosti 
 

Období zpřístupnění celého souboru klasifikačních ENza předpokladu, �e 
odpovídající rozhodnutí vstoupilo v platnost. Předpisy členských států musí být 
přizpůsobeny, aby se umo�nilo pou�ívání výrobků opatřených označením CE  
s evropskými klasifikačními systémy soubě�ně s výrobky, které splňují existující 
národní předpisy. Členské státy mají také přizpůsobit své právní předpisy, aby 
bylo v�em výrobcům povoleno pou�ívat euro-klasifikaci vedle existujícího 
národního systému.  
Výrobci mohou nyní připojit označení CE, jestli�e je také v pou�ívání technická 
specifikace výrobku. Výrobci se mohou rozhodnout, zda pou�ít evropský a/nebo 
národní po�ární klasifikační systém, kromě toho, kdy jde o účely označení CE.  

Během období 
soubě�né platnosti 

MS jsou povinny dovolit pou�ívání buď evropského, nebo existujícího národního 
klasifikačního systému. Výrobci se mohou svobodně rozhodnout, který systém 
pou�ijí, kromě toho, kdy jde o účely označení CE. 

Konec období 
soubě�né platnosti 

Datum zru�ení národních klasifikačních systémů, které jsou v rozporu . MS 
jsou povinny ukončit pou�ívání existujícího národního systému. Výrobky 
uváděné na trh EHP musí mít od nyněj�ka (v případě potřeby) euro-klasifikaci. 
(Poznámka: je pravděpodobněj�í, �e pro účely označení CE bude konec období 
soubě�né platnosti po�árních klasifikací upraven technickou specifikací 
výrobku).  

 

*** 

                                                 
23)  Je třeba poznamenat, �e národní klasifikační systémy mohou zůstat v platnosti pro výrobky, které nespadají 

do oblasti působnosti CPD (např. záclony a závěsy v případě reakce na oheň). 
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7.15 It is proposed that the definitive date by which the national classification systems shall 
be fully withdrawn be reviewed in the future in the light of progress with technical 
harmonisation for construction products. Current indications are that a period of 
between 5 and 10 years from the entry into use of the corresponding European 
classification systems will be required before such a withdrawal could be contemplated. 

7.16 From the agreed date, the existing national provisions relating to fire testing and 
classification for construction products or works will have to be repealed. Only the 
European classification systems will be valid in the EEA, whether or not all of the 
European product specifications have been delivered by this time. For products/ 
elements not covered by harmonised technical specifications, the national provisions in 
force will have to be amended to refer to the EC classification system and associated 
test methods23). 

Summary: European fire classification systems 

Start of co-existence 
period 

Date of availability of the whole EN classification package, assuming 
that the corresponding Decision has entered into force. Member States� 
regulations must have been adapted to make provision for the use of CE 
marked products with European fire classifications in parallel with 
products complying with the existing national provisions. Member States 
should also have adapted their legislation to permit all producers to make 
use of the Euro-classification alongside the existing national system.  
Producers may now affix CE marking, if the product technical 
specification is also in application. Producers may choose whether to use 
the European and/ or national fire classification systems, except for the 
purposes of CE marking. 

During co-existence 
period 

MS must accept the use of either the European or existing national 
classification systems. Producers have a free choice of which system to 
apply, except for the purposes of CE marking. 

End of co-existence 
period 

Date of withdrawal of conflicting national classification systems. MS 
must terminate use of the existing national system. Products placed on the 
EEA market must from now on have a Euro-classification (if required). 
(N.B. for CE marking purposes, the end of the period of co-existence of 
fire classifications is more likely to be governed by the product technical 
specification). 

 

*** 
 

                                                 
23)  Note that national classification systems may remain in force for products not falling within the scope of the 

CPD (e.g. curtains and drapes in the case of reaction to fire). 
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