
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměření tohoto vydání: Mapování testovacích zařízení pro testování   
v Evropském hospodářském prostoru (EEA): 
překlenutí mezer 

Špatné výsledky předběžné kontroly  
energetických štítků (EL) a kontroly 
dokumentace pro ekodesign (ED)  

Inovace pro sladění: klasifikace neshod          
v ekodesignu v interakci s ED/EL ADCO    

Jak mohou orgány dohledu nad trhem (Market 
Surveillance Authorities-MSA) spolupracovat        
s celními úřady? 

Dosavadní poznatky a výzvy 

Společné aktivity 
EEPLIANT3 
Zpravodaj 

Brusel, listopad 2021    
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V červnu 2019 EU schválila projekt EEPLIANT3 Concerted Action (Společné akce) s cílem posílit 
mezinárodní spolupráci při ověřování shody a posílit sérii inovací ke zlepšení dohledu nad trhem 
pro výrobky spojené se spotřebou energie uváděných na jednotný trh. Slíbili jsme změny s cílem 
podpořit splnění klimatických závazků EU do roku 2050. Jak plníme naše sliby po 30 měsících 
společné práce a jakého pokroku jsme doteď dosáhli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace neshod v ekodesignu:                
od návrhu k inovacím hotových výrobků       

Implementace Směrnice (EU) 2019/1020 a její 
vymáhání by mělo být úměrné druhu a významu 
neshody. Aby mohly orgány pro dohled nad trhem 
plnit své úkoly také při kontrole ekodesignu, přispívá 
EEPLIANT3 k práci EL/ECOD ADCOs vývojem 
metodologie analýzy rizik pro neshody v ekodesignu. 
První předběžný výstup příslušné procedury je 
spolu s vyhodnocovacím nástrojem nyní připraven 
na testování příslušnými pracovními skupinami 
EEPLIANT3.  

 

Mapování testovacích zařízení v EEA: 
překlenutí mezer 

Organizace a provádění ověřovacích zkoušek je 
pro orgány dohledu nad trhem klíčovou aktivitou. 
Přístup k akreditovaným zkušebnám pro testování 
výrobků spojených se spotřebou energie je 
pro většinu z nich výzvou. Některé zřizují vlastní 
testovací kapacity, zatímco jiné pokračují v úsilí najít 
vhodné kvalifikované komerční testovací zařízení, 
které má rovněž požadovanou použitelnost.  

EEPLIANT3 administrovala dva průzkumy mezi EU MSA 
a komerčními zkušebnami, akreditovanými pro ED/EL 
v EEA pro zmapování kapacity zkušeben. Výsledky 
průzkumů jsou v souladu s EU Joint Research Centre. 
Ukazuje se, že jen velmi málo MSA vlastní 
akreditované zkušebny podle EN17025 (nebo 
zkušebny ekvivalentní). Některé členské státy mají 
jen velmi malý počet zkušeben nebo vůbec žádné 
zkušebny vhodné pro jakýkoliv typ ED/EL testování. 
Z toho důvodu je přístup ke vhodným kvalifikovaným 
zkušebnám pro všechny výrobky spadající 
pod ekodesign a energetické štítkování, bez ohledu 
na to, zda se jedná o vlastní nebo komerční zkušebny, 
pro mnoho MSA největší překážkou v zajištění 
kompletní ověření shody.  

 

 

 

Špatné předběžné výsledky kontroly 
štítků, dokumentace a online kontroly  
 

Kontrola dokumentace a online kontrola odhalila 
neradostné množství neshod u kontrolovaných 
výrobků. 

U klimatizací (A/C) a komfortních ventilátorů bylo 
provedeno 108 kontrol dokumentací (rozdělení 
podle typu: klima 56, s rozvody vzduchu 31, 
komfortní ventilátory 21). 23 % štítků bylo chybných 
(např. špatné hodnoty), 49 % modelů mělo chyby 
v Informačním listu (např. chybějící údaje, 
nesprávné řazení informací), 69 % mělo chyby 
v technické dokumentaci (např. chybějící data) 
a 78 % v Prohlášení o shodě (CE Declaration) 
(např. chybějící odkaz na standardy a směrnice). 
Při kontrole online obchodů (470 webových stránek) 
bylo 237 z 271 štítků zobrazeno nesprávně a štítek 
zcela chyběl ve 190 případech a Informační list 
chyběl ve 179 případech. 

Podobně odhalila kontrola sušiček prádla 
(104 kontrol dokumentací) 18 % neshodných štítků. 
53 % ze 104 prověřovaných nemělo žádný problém 
s Informačním listem, 43 % s CE deklarací a 28 %           
s technickou dokumentací. Dále bylo, ze 436 
zkontrolovaných webových stránek, jen 58 z 276 
štítků zobrazováno správně, u 94 stránek štítek zcela 
chyběl a Informační list chyběl u 143 stránek. 

Kontrola 96 ventilačních jednotek odhalila, že 27 % 
těchto výrobků má chyby v technické dokumentaci 
nebo v Informačním listu, které mohou ovlivnit 
rozhodnutí o koupi. Kontrola  60 online obchodů 
ukázala, že u celkem 75 % ze 111 kontrolovaných 
výrobků byly nalezeny neshody.  

Kontrola dokumentace ohřívačů a zásobníků teplé 
vody stále pokračuje finálním zpracováváním 
výsledků, protože některé kontroly ještě nejsou 
dokončeny. Zatím 13 z 20 zásobníků neprošlo 
přes kontrolu dokumentace, 45 z 54 elektrických 
bojlerů a 22 z 24 bojlerů s tepelným čerpadlem 
také neprošlo kontrolou orgánů pro dohled 
nad trhem. Dosavadní výsledky již ukazují, 
že většina z kontrolovaných výrobků nevyhovuje 
z různých důvodů, hlavně ve vztahu k CE deklaraci 
a k požadavkům na informace k ekodesignu. 

Pro všechny tyto produkty je plánováno testování             
v laboratořích. 

Výchozí investice nestačí na překlenutí mezery 
mezi potřebami EU MSA a realitou vzhledem 
k ED/EL testovací kapacitě. Udržitelný finanční 
tok dalších investic bude nutný také pro zajištění 
průběžných testovacích zkušeností a údržby. 

Rafael Guirado (FFII-LCOE-Spain), WP Leader    
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Kontakty: Ioana Sandu, výkonný ředitel 
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, 1040 Brussels, Belgium, +32 2 8080 996/-97 
eepliant3@prosafe.org / info@prosafe.org / www.eepliant.eu / www.prosafe.org  

Vedoucí projektu: Bram Verckens, vedoucí oddělení, FPS Economy, Directorate of General Energy, Infrastructure and Controls  

 Brussels (Belgium)  

Spolupráce s celními úřady 

 
Nedávná data ukázala, že v roce 2019 28,6 % celních 
kontrol zjistilo nebezpečné nebo nevyhovující výrobky,     
z nichž 98 %  bylo zastaveno na hranicích členských států.  

Růst elektronického obchodu a velké objemy produktů 
vstupujících do EU ze třetích zemí, od raných peer-to-
peer platforem až po rozvíjející se online trh s použitými 
produkty, činí hraniční kontroly zásadními při odhalování 
nevyhovujících a nebezpečných produktů a  předcházení 
jejich vstupu do EU. 

Z toho důvodu může spolupráce MSA s celními úřady 
změnit pravidla hry. EEPLIANT3 provedl online průzkum 
a následně řadu rozhovorů s celními orgány 
o legislativě EL/ED.  

Cílem bylo zachytit aktuální osvědčené postupy celních 
kontrol a vydat doporučení, jak za účelem zvýšení úrovně 
kontrol výrobků spojených se spotřebou energie nastavit 
systematičtější spolupráci.  

Osvědčené postupy ve spolupráci s celními 
úřady  
 

Výsledky naznačují, že v současné době existuje jen 
omezená systematická spolupráce mezi MSA a celními 
orgány v oblasti EL/ED. Navzdory vnitrostátním 
odchylkám byly identifikovány společné prvky 
osvědčených postupů: 

 Faktory úspěchu jsou otevřené komunikační 
kanály a přiřazení klíčových kontaktních míst 
u celních úřadů; 

 Existuje oboustranná potřeba budování kapacit 
a porozumění legislativě a postupům; 

 MSA by měly upřednostňovat vzdělávání 
pracovníků celní správy o právních požadavcích 
EL/ED a specifických požadavcích pro každou 
produktovou oblast, na kterou se zaměřujeme; 

 Usnadnit práci může vytvoření kontrolního 
formuláře „jeden nástroj“ pro všechny 
formální požadavky. 

Vhodnost identifikovaných osvědčených postupů se 
bude EEPLIANT3 snažit otestovat při kontrole 
světelných produktů. 

 

 @EEPLIANT, @PROSAFE_ORG    
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Přijímání výzev a budování  
nových znalostí a dovedností 
 
První fáze realizace zahrnovala analýzu různých výzev 
a zkušeností získaných v tomto procesu. 
Chytré digitální nástroje, kdykoliv jsou použity, 
mají transformační účinek na dozor nad trhem. Úsilí 
je ale roztříštěno na zdrojích a prioritách MSA. 
Pro překlenutí mezery přichází EEPLIANT3 s tím, 
že vyvinul 4-prvkové portfolio IT nástrojů 
zahrnující: 
1) Nahrání do nástroje ICSMS (na základě předchozí          
práce v rámci projektů MSTyr15 a EEPLIANT2); 

  2) WebCrawler; 

  3) Inovativní AI/Robotics projekt; a 

4) “rychlé výhry” (např. mini projekty ‘rychlá 
výhra’). 

Investice do vývoje takových nástrojů bez zajištění   
udržitelnosti prostřednictvím dlouhodobého 
hostování a údržby po uzavření projektu je - řečeno 
ve zkratce - plýtváním úsilím, penězi a zdroji. 
V současnosti se EEPLIANT3 snaží diagnostikovat 
a zkoumat všechny dostupné možnosti a řešení tohoto 
problému v synergii s EK a EU Product Compliance 
Network. 

Je zřejmé, že mezery ve znalostech a zkušenostech 
nutných pro provádění kontrol v souladu s formálními 
požadavky EL/ED ovlivňují účinnost dohledu 
nad trhem.  

EEPLIANT3 přichází s různými online školeními 
a společnými peer-to-peer aktivitami, včetně 
inovativního programu výměny pracovníků, 
který zahrnuje 8 programů šitých na míru, 
navržených ve spolupráci s ED/EL ADCOs. 
 

Shrnutí předběžných výsledků (#1)  
nejsou statisticky reprezentativní 

Shrnutí předběžných výsledků (#2)   
nejsou statisticky reprezentativní 

 

                    

Vyloučení odpovědnosti  
Tento Zpravodaj je částí EEPLIANT3 Concerted Action , která získala finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 
na základě grantu č. 832558.  
Obsah představuje názory autora a je jeho výhradní odpovědností; nelze ho v žádném případě považovat za názory Evropské výkonné 
agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA), Evropské komise nebo jakéhokoli jiného orgánu EU, které nenesou 
odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje. 

*Neznámý znamená, že v tuto chvíli MSAs nemají konečné stanovisko o shodě výrobku – čeká se na poskytnutí vysvětlení nebo dodatečné 
informace příslušnými hospodářskými subjekty na žádost MSA (probíhající)       


