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Zahájení projektu ANTICSS: 
Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dohledu nad trhem 

Tisková zpráva 

Téma zmanipulovaných výsledků zkoušek nebo „obcházení“ předpisů se v současnosti těší zvýšené 
pozornosti veřejnosti i médií nejen z důvodu kauzy emisí z automobilů (tzv. dieselgate), ale také 
v souvislosti s jinou legislativou EU. Proto program EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 
financuje projekt „ANTICSS – Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dohledu nad trhem“.  
Cílem projektu je definovat a analyzovat „obcházení“ předpisů v souvislosti s legislativou EU 
týkající se ekodesignu a energetických štítků a příslušných harmonizovaných norem. 

„Očekáváme, že projekt ANTICSS zvýší celkové povědomí o obcházení předpisů u všech zúčastněných 

subjektů a napomůže tak k účinnějšímu prosazování legislativy EU. Tím by se mělo zlepšit její dodržování a 

zvýšit důvěra hráčů na trhu, včetně spotřebitelů, v ekodesign a energetické štítky,“ prohlásila Kathrin 

Graulichová, koordinátorka projektu z německého Oeko-Institut.   

Projekt ANTICSS detailní analýzou stávající legislativy EU o ekodesignu a energetických štítcích shromáždí 

a zdokumentuje informace o případech jejich obcházení.  Projekt se bude rovněž zabývat možným vztahem 

mezi obcházením předpisů a tzv. „chytrými“ produkty se specializovaným integrovaným software.   

Projekt přinese jasnou definici obcházení předpisů, které odliší od jiných praktik, aby usnadnil odhalování 

případů opakovaného obcházení předpisů a nejednoznačné komunikace s odborníky a veřejností. 

U vybraných kategorií produktů budou nezávislé laboratoře provádět zkoušky, které zjistí, „zda“ a „v jakém 

rozsahu“ lze obcházením předpisů dosáhnout nežádoucích úprav jednoho z nejdůležitějších ukazatelů 

uváděného u výrobků – spotřeby energie. Bude-li to možné, projektový tým navrhne alternativní zkušební 

postupy nebo kontrolní aktivity, aby těmto aktivitám zabránil, a představí doporučení, jak odstranit nejasnosti 

a mezery v legislativě týkající se ekodesignu a energetických štítků. 

Výsledkem projektu ANTICSS budou praktická doporučení pro orgány dohlížející na trh, pro testovací 

laboratoře, pro tvůrce legislativy a standardizační orgány, jak v budoucnosti lépe odhalovat a zamezovat 

obcházení předpisů. Zároveň budou doporučení směřována i na oblast usnadnění komunikace napříč všemi 

dotčenými subjekty, hlavně pak vůči spotřebitelům. 

Projektový tým ANTICSS tvoří 19 organizací z osmi členských států EU: výzkumné ústavy, úřady pro dohled 

nad trhem, energetické agentury, standardizační orgán, univerzita, ekologická nevládní organizace 

a nezávislé zkušebny. 

 
 

Webové stránky projektu: http://www.anti-circumvention.eu/  
Můžete nás sledovat na službě Twitter: https://twitter.com/AntiCircumvent  

 
Koordinátor projektu:  
Oeko-Institut e. V., P. O. Box 17 71 | D-79017 Freiburg, Německo 
Partneři projektu v České republice:  
Státní energetická inspekce, https://www.cr-sei.cz/  

SEVEn, The Energy Efficiency Center, http://www.svn.cz/  
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