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Новоусвојена регулатива у ЕУ

• Нови законодавни пакет о кретању роба на
јединственом тржишту, акредитацији и
надзору на тржишту ЕУ објављен је у
Службеном гласнику Европске Уније (Official 
Journal of the European Union L218 Volume 51 
13.08.2008). 

Новоусвојена регулатива у ЕУ

• Нова правила за побољшање слободног
кретања роба у ЕУ уклањањем преосталих
баријера трговини, повећање конкурентности и
безбедности потрошача

• REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 
setting out the requirements for accreditation and market 
surveillance relating to the marketing of products and 
repealing Regulation (EEC) No 339/93

Новоусвојена регулатива у ЕУ
• REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 
laying down procedures relating to the application of certain 
national technical rules to products lawfully marketed in 
another Member State and repealing Decision No 
3052/95/EC 

• DECISION (EC) No 768/2008/ EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a 
common framework for the marketing of products, and 
repealing Council Decision 93/465/EEC



Regulation EC 764/2008
Узајамно признавање

• Уредба којом се утврђују процедуре за примену
техничких прописа за производе који се стављају на
тржиште неке друге земље чланице

• Олакшан приступ - слободна трговина без одређених
препрека на којима се наилазило у примени
принципа ''узајамног признавања'' у
нехармонизованој области производа

• Принцип узајамног признавања налаже да земље ЕУ
дестинације не могу на својој територији да забране
продају производа који се легално продају на
тржиштима других земаља ЕУ, а који не подлежу
хармонизацији Заједнице. 

Узајамно признавање
• Утврђује се процедура коју треба да следе
државни органи власти када настоје да
“наметну” национални технички пропис

• Преноси се ‘доказивање са привредника на
администрацију, отежавајући тиме земљи
чланици да одбије стављање на тржиште
оних производа који су већ прихваћени у
другој земљи чланици

Regulation EC 764/2008 i Decision EC 
768/2008 Ревизија система ''новог приступа'' 

• Утврђени захтеви за акредитацију, тржишни
надзор и контролисање производа који улазе
на тржиште Заједнице

• Утврђен заједнички оквир у ЕУ за стављање
производа на тржиште

• Уредба јача механизам тржишног надзора и
обезбеђивања високог нивоа заштите јавних
интереса када су производи на тржишту ЕУ у
питању

Ревизија система ''новог приступа'' 

• Одлука о стављању производа на тржиште
пружа инструменте за будућу техничку
хармонизацију омогућавањем секторских
прилагођавања

• Ове новине ће такође повећати јасноћу
обележавања EC знаком

.



Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Regulation EC 765/2008 члан 5 тачка 2
• Последице не коришћења акредитације код
ЕУ хармонизованих прописа

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Regulation EC 765/2008 члан 11 тачка 2
• Прихватање еквиваленције докумената
акредитованих тела за оцењивање усаглашености

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Regulation EC 764/2008 члан 5
• Земље чланице не смеју да одбијају сертификате или
извештаје акредитованих тела за оцењивање
усаглашености – Узајамно признавање

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Decision EC 768/2008 
– Акредитација in –house тела члан R21 Annex1



Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Decision EC 768/2008 
– Процедура нотификације члан R23 Annex 1

Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

Предмет и област примене
1. Организација и начин акредитације тела за
оцењивање усаглашености

2. Оквир за надзор тржишта – обезбеђивање високог
степена заштите јавног интереса – здравља и
безбедности уопште као и на радном месту, заштита
потрошача, заштита животне средине и сигурности.

3. Оквир за контролу производа из трећих земаља
4. СЕ означавање

Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• Општи принципи
– Само једно национално акредитационо тело у
држави

– Акредитационо тело формално мора да буде
признато од државе и да извршава своје послове у
својству државног органа

– Непрофитна организација
– Не сме да се бави оцењивањем усаглашености или
консултанским пословима

– Држава мора да обезбеди одговарајуће ресурсе
– ЕА члан

Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• Принцип неконкурентности са телима за
оцењивање усаглашености и са другим
акредитационим телима

• Cross-border акредитација – члан 7
• Услови за акредитациона тела

– Независност; без сукоба интереса; објективност; 
непристрасност; поверљивост; компетенција; ефикан
менаџмент систем; интерна контрола; довољан број
запослених; успоставњене, примењиване и
одржаване процедуре, објављивање годишњих
извештаја....

–



Cross-border акредитација – члан 7
• Утврђивање компетенције тела за оцењивање
усаглашености чини национално акредитационо тело
државе чланице у којој је основано

• Изузетак
– Не постоји национално акредитационо тело
– Национално акредитационо тело нема неопходне ресурсе за
оцењивање

– Није још увек завршило или није успешно завршило колегијално
оцењивање – peer evaluation

• Национално акредитационо тело може бити
посматрач

• Национално акредитационо тело може да захтева од
другог националног акредитационог тела да изврши
део оцењивања.

• 3.

Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• Peer evaluation
– ЕА организује “колегијално оцењивање”
– Потврђивање да ли национално
акредитационо тело задовољава неопходне
услове из члана 8

• “Успешно” колегијално оцењивање
– признавање сертификата и извештаја

Међусобна повезаност нове ЕУ
легислативе

• Regulation EC 765/2008 члан 10 тачка 4
• Peer evaluation

Регулатива ЕС765/2008
Акредитација и надзор тржишта

• Прелазне одредбе
– Сертификати о акредитацији издати пре
ступања ове Уредбе остају на снази али не
више од пет година. Уредба се примењује на
поновну акредитацију.

– Уредба ступила на снагу двадесетог дана
након објављивања

– Примењује се од 1. јануара 2010.
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