Zápis z jednání s EK v otázce CETA a dalších FTAs, Brusel, 11. září 2017
EK v pátek 8. 9. 2017 týden notifikovala kanadské straně připravenost zahájit prozatímní provádění. K 21. září
bude zveřejněna detailnější brožura k dohodě CETA (bude dostupná jako eBook v čj, zatím v EN zde).
EK chystá větší projekt modernizace MADB. Od 21. září budou upraveny tarify, přidány pravidla původu. Dále
se budou doplňovat postupně informace k veřejným zakázkám, službám, apod. U veřejných zakázek, do doby
než bude jednotná webová stránka, bude připraveny série odkazů, kde bude možné hledat příslušné
informace. EK požádala o shromažďování příběhů exportérů, které by mohly být zveřejněny na hlavní stránce
jako dobré příklady. Schůzky EK využila k tomu, aby požádala i napřímo CZ o poskytnutí informací
o zkušenostech a očekáváních českých podniků.
Posuzování shody
-

-

diskuse za přítomnosti vyjednavače protokolu Paula de Ludignana a zástupkyně DG GROW.
cílem bylo získat odpovědi na praktické otázky v souvislosti s implementací dohody CETA – kdo
bude notifikovat subjekty posuzování shody kanadské straně, zda nebude aplikace protokolu
přinášet administrativní zátěž, apod.
Protokol nahrazuje původní dohodu o vzájemném uznávání s Kanadou. Cílem obou stran je
zjednodušení procesů uznávání výsledků posuzování shody.
protokol předpokládá dvě fáze aplikace, z nichž první je k dispozici ihned od předběžného provádění
CETA, zatímco druhá je závislá na navázání spolupráce mezi CAN a EU zastřešujícími akreditačními
orgány:
1. subjekty posuzování shody (CABs), které chtějí posuzovat shodu pro CAN trh dle CAN norem
(toto bude platit vždy, obdobně CAN CAB bude moci posuzovat pro EU trh jen dle EU norem)
musí požádat o akreditaci ze strany kanadského Standards Council of Canada (SCC)
 jakmile CAB obdrží příslušnou akreditaci, tak jej musí ČS notifikovat CAN jako
designovaný subjekt pro provádění posouzení shody. Notifikace bude činěna
členským státem s údaji, jež jsou přílohou samotného protokolu. Při naplnění těchto
podmínek by neměla být designace ze strany Kanady zpochybněna. V ČR tak
notifikující osobou bude zřejmě ÚNMZ. EK o postupu pro aplikaci protokolu
informovala zodpovědné orgány. Kanada bude designovat své CABs skrze evropský
systém NANDO. Designace členským státem/Kanadou naplňuje jeden z principů
protokolu – odpovědnost za designované CAB včetně monitoringu jeho činnosti
a dozoru.
2. na základě spolupráce ustavené mezi European Accreditation (zastřešující těleso pro
akreditační orgány ČS) a Standards Council of Canada dojde k vytvoření dostatečné důvěry
mezi akreditačními tělesy pro konkrétní sektory a nastavení podmínek pro vzájemné
uznávání akreditací. Dohoda bude znamenat, že vybrané akreditační orgány v členských
státech EU, pro které to bude ekonomicky rentabilní, budou moci akreditovat EU CAB pro
kanadský trh dle tamních předpisů. Totéž platí pro SCC, bude schopna ve vybraných
oblastech být garantem akreditace pro evropský trh. I nadále ale bude posouzení shody
probíhat na základě příslušných norem země, na jejíž trh je výrobek uváděn.
 EK očekává, že ve výsledku bude jen pár akreditačních úřadů, které toto budou
nabízen a jen pro oblasti, kde bude velká poptávka firem.
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-

určité zjednodušení nabízí příslušnost akreditačních orgánů k IAF a ILAC, které poskytují rámce pro
požadavky akreditace v příslušných oblastech

-

v oblastech elektromagnetické kompatibility a telecoms je uznávání automatické díky inkorporované
dohodě o vzájemném uznávání dosud platné mezi EU a Kanadou. Automaticky jsou uznány ty
subjekty, které byly uznávány díky MRA, což však neplatí pro nové CABs v těchto sektorech, ty budou
muset splnit proces výše.

-

k FTA EU-Korea – zde je vzájemné uznávání standardů u konkrétních produktů (pouze oblast
elektroniky) definováno v dohodě. Dohoda ustanovuje dva typy procedur – prohlášení dodavatele
(supplier’s declaration) o souladu bez dalších povinností, nebo posouzení shody notifikovaným CAB
(zde je třeba postupovat dle korejských předpisů, tj. dle národních norem nebo uznaných
mezinárodních standardů). Rozsah uznávaného zboží je omezen a jedná se pouze o jednostranné
uznávání prohlášení dodavatele nebo konkrétních testů a certifikátů, nikoliv o vzájemné uznávání
subjektů posuzování shody, nebo dokonce akreditačních orgánů, jako se předpokládá v CETA
Nicméně s implementací části dohody o uznávání certifikací jsou problémy, zejména při uznávání
posouzení shody notifikovanou CAB. Korejské instituce jsou velmi sofistikované v bránění přístupu
na trh i s těmito ustanoveními. Nelze uvažovat o rozšíření rozsahu, ale práce stále na implementaci
protokolu k elektronice, aby správně fungovalo na obou stranách.

-

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení správné výrobní praxe EU-USA
-

-

ve věstníku bude zveřejněna informace o ekvivalenci osvědčení vydané FDA v EU. Toto oznámení
nabude účinnosti se samotnou dohodou, tj. prozatím 1. listopadu.
proces posuzování postupuje dle plánu. FDA postupně posuzuje veškerou dokumentaci, jež vyplynula
na základě provedených inspekcí. V případě problému se sběrem dat reaguje EK pružně a postoupí
jiný spis US straně, aby byly splněny podmínky pro vstup v účinnost. Pokud by se nepodařilo naplnit
podmínku počtu ČS (tj. podmínka osmi ČS), které mají být FDA posouzeny a shledány jako
ekvivalentní, účinnost dohody by se odsunula.
problémy, resp. zpoždění zůstávají u uzavírání dohod o důvěrnosti a střetu zájmů. FDA si musí
uzavřít dohodu s odpovědným orgánem každého členského státu, nepostačuje dohoda na úrovni
EU.

Mobilita v CETA
-

-

cílem bylo zjistit, zda EK v souladu s ustanovením o transparentnosti připravuje souhrnný informační
materiál k provádění kap. 10 CETA. EK byla informována, že ZÚ ČR v Kanadě jsou v kontaktu s tamním
ministerstvem pro migraci, které se chystá zveřejnit informace k 21. září.
EK je cca v polovině prací, které byly zahájeny v souvislosti s dohodou TiSA. Připravuje se webový
portál, který umožní přístup k relevantním regulacím v ČS. Větší podrobnosti nebyla schopna EK
dodat s tím, že imigrační procedury jsou v kompetenci národních států.

Na závěr jednání EK doporučila také schůzku s kontraktorem EU projektu Market access support for EU
business in Canada in the CETA context společností Development Solutions. Tento kontakt může být užitečný
také pro to, že v rámci projektu se chystají různé aktivity či workshopy. Prezentace první zprávy z projektu,
která se věnovala řádné implementaci CETA do kanadského právního řádu, by měla proběhnout v Kanadě
během září. EK nepředpokládá, že by byl identifikován rozpor implementační legislativy či jiné legislativy
s CETA na kanadské straně.
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