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Pozměňovací návrh 66
António Fernando Correia De Campos

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská normalizace rovněž pomáhá 
zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, 
že usnadňuje zejména volný pohyb zboží a 
služeb, interoperabilitu sítí, využívání 
komunikačních prostředků, technický 
rozvoj a inovace. Normy přinášejí značné 
pozitivní hospodářské účinky, například 
tím, že přispívají k vzájemnému 
hospodářskému pronikání na vnitřním trhu 
a podporují vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní a 
prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství. Normy mohou udržovat a 
zvyšovat kvalitu, poskytovat informace a 
zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, 
čímž zvyšují hodnotu pro spotřebitele.

(2) Evropská normalizace rovněž pomáhá 
zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, 
že usnadňuje zejména volný pohyb zboží a 
služeb, interoperabilitu sítí, využívání 
komunikačních prostředků, technický 
rozvoj a inovace. Normy přinášejí značné 
pozitivní hospodářské účinky, například 
tím, že přispívají k vzájemnému 
hospodářskému pronikání na vnitřním trhu 
a podporují vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní a 
prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství a zvláště pak i spotřebitelům. 
Normy mohou udržovat a zvyšovat kvalitu, 
poskytovat informace a zajišťovat 
interoperabilitu a slučitelnost, čímž zvyšují 
bezpečnost a hodnotu pro spotřebitele.

Or. pt

Odůvodnění

Ochrana spotřebitele a bezpečnost výrobků by měly být v rámci posilování 
konkurenceschopnosti Evropy a jednotného trhu předmětem stálého zájmu.

Pozměňovací návrh 67
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská normalizace rovněž pomáhá
zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, 

(2) Evropská normalizace může rovněž 
pomoci zlepšit konkurenceschopnost
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že usnadňuje zejména volný pohyb zboží a 
služeb, interoperabilitu sítí, využívání 
komunikačních prostředků, technický 
rozvoj a inovace. Normy přinášejí značné 
pozitivní hospodářské účinky, například 
tím, že přispívají k vzájemnému 
hospodářskému pronikání na vnitřním trhu 
a podporují vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní a 
prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství. Normy mohou udržovat a 
zvyšovat kvalitu, poskytovat informace a 
zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, 
čímž zvyšují hodnotu pro spotřebitele.

podniků tím, že usnadňuje zejména volný 
pohyb zboží a služeb, interoperabilitu sítí, 
využívání komunikačních prostředků, 
technický rozvoj a inovace. Normy 
přispívají k vzájemnému hospodářskému 
pronikání na vnitřním trhu a mohou 
podporovat vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní a 
prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství. Normy mohou napomáhat 
udržování a zvyšování kvality a mohou 
fungovat jako ukazatel interoperability a 
slučitelnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropské normy by měly být i nadále 
přijímány evropskými normalizačními 
orgány, jmenovitě Evropským výborem 
pro normalizaci (CEN), Evropským 
výborem pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) a Evropským ústavem pro 
telekomunikační normy (ETSI).

(3) Evropské normy by měly být i nadále 
přijímány evropskými normalizačními 
orgány, jmenovitě Evropským výborem 
pro normalizaci (CEN), Evropským 
výborem pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) a Evropským ústavem pro 
telekomunikační normy (ETSI), současně 
je však třeba zajistit, aby do tohoto 
postupu byly zapojeny i skupiny 
zúčastněných stran na nižších úrovních, 
včetně zástupců malých a středních 
podniků a orgánů na ochranu 
spotřebitelů, a aby jejich názory byly 
zohledňovány.

Or. de
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Pozměňovací návrh 69
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropské normy by měly být i nadále 
přijímány evropskými normalizačními 
orgány, jmenovitě Evropským výborem 
pro normalizaci (CEN), Evropským 
výborem pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) a Evropským ústavem pro 
telekomunikační normy (ETSI).

(3) Evropský normalizační systém by měl 
být i nadále dobrovolným a tržním 
procesem založeným na zásadách 
normalizace, které stanovila Světová 
obchodní organizace (WTO) v souvislosti 
s Dohodou o technických překážkách 
obchodu. Evropské normy by měly být i 
nadále přijímány evropskými 
normalizačními orgány, jmenovitě 
Evropským výborem pro normalizaci 
(CEN), Evropským výborem pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 
a Evropským ústavem pro telekomunikační 
normy (ETSI).

Or. en

Odůvodnění

Sdělení Komise o strategické vizi pro evropské normy (COM(2011)0311) se odvolává na 
Dohodu WTO o technických překážkách obchodu, kterou chápe jako základ hlavních zásad 
normalizace. V rámci tohoto nařízení a v souladu se snahami EU o rozvíjení spolupráce 
v oblasti mezinárodních norem by se mělo odkazovat na mezinárodně uznávaná kritéria 
WTO; vytváření nových seznamů zásad s sebou může nést riziko rozporu s těmito kritérii.

Pozměňovací návrh 70
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropské normy hrají velmi důležitou 
úlohu v rámci vnitřního trhu, zejména 
prostřednictvím předpokladu shody 
výrobků, jež mají být dostupné na trhu, se 
základními požadavky na tyto výrobky 

(4) Evropské normy hrají velmi důležitou 
úlohu v rámci vnitřního trhu, například
prostřednictvím předpokladu shody 
výrobků, jež mají být dostupné na trhu, se 
základními požadavky na tyto výrobky 
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stanovenými v harmonizačních právních 
předpisech EU.

stanovenými v harmonizačních právních 
předpisech EU.

Or. en

Odůvodnění

Znění je zavádějící, protože většina norem neslouží jako přímá podpora evropských politik a 
právních předpisů.

Pozměňovací návrh 71
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropský parlament a Rada by při 
vymezování základních požadavků 
uváděných v právních předpisech Unie, 
jejichž účelem je harmonizovat podmínky 
uvádění výrobků na trh, měly postupovat 
velmi přesně, aby u tvůrců norem 
nedocházelo k nesprávné interpretaci, 
pokud jde o cíle právních předpisů a 
požadovanou úroveň ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Viz znění odst. 15 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace (A7-
0276/2010).

Pozměňovací návrh 72
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

(5a) V usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 21. října 2010 o budoucnosti 
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evropské normalizace byla stanovena řada 
strategických doporučení týkajících se 
přezkumu evropského normalizačního 
systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Při vytváření harmonizovaných 
norem by se Komise měla vždy řídit 
zásadou proporcionality; neměly by 
vznikat normy, které jsou bezúčelné a 
nesrozumitelné pro běžné lidi.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu5 stanoví 
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb. Zavazuje 
členské státy, aby ve spolupráci s Komisí 
podporovaly vypracovávání dobrovolných 
evropských norem s cílem usnadnit 
slučitelnost služeb dodávaných 
poskytovateli v různých členských státech, 
poskytování informací příjemcům a zvýšit 

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu5 stanoví
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb 
s výjimkou služeb poskytovaných 
zdravotními odborníky v oblasti zdravotní 
péče a léčiv. Zavazuje členské státy, aby ve 
spolupráci s Komisí podporovaly 
vypracovávání dobrovolných evropských 
norem s cílem usnadnit slučitelnost služeb 
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kvalitu poskytování služeb. Směrnice 
98/34/ES se však vztahuje pouze na normy 
pro výrobky, zatímco na normy pro služby 
se výslovně nevztahuje. Rozlišení mezi 
službami a zbožím je však v realitě 
vnitřního trhu stále méně významné. V 
praxi není vždy možné normy pro výrobky 
jasně odlišit od norem pro služby. Mnohé 
normy pro výrobky mají složku týkající se 
služeb, zatímco normy pro služby se často 
týkají částečně i výrobků. Proto je 
nezbytné přizpůsobit právní rámec těmto 
novým okolnostem rozšířením jeho 
působnosti na normy pro služby.

dodávaných poskytovateli v různých 
členských státech, poskytování informací 
příjemcům a zvýšit kvalitu poskytování 
služeb. Směrnice 98/34/ES se však 
vztahuje pouze na normy pro výrobky, 
zatímco na normy pro služby se výslovně 
nevztahuje. Rozlišení mezi službami a 
zbožím je však v realitě vnitřního trhu stále 
méně významné. V praxi není vždy možné 
normy pro výrobky jasně odlišit od norem 
pro služby. Mnohé normy pro výrobky 
mají složku týkající se služeb, zatímco 
normy pro služby se často týkají částečně i 
výrobků. Proto je nezbytné přizpůsobit 
právní rámec těmto novým okolnostem 
rozšířením jeho působnosti na normy pro 
služby.
__________________
1 Úř. věst. L, 27.12.2006. 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu stanoví 
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb. Zavazuje 
členské státy, aby ve spolupráci s Komisí 
podporovaly vypracovávání dobrovolných 
evropských norem s cílem usnadnit 
slučitelnost služeb dodávaných 
poskytovateli v různých členských státech, 
poskytování informací příjemcům a zvýšit 
kvalitu poskytování služeb. Směrnice 
98/34/ES se však vztahuje pouze na normy 

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu stanoví 
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb 
s výjimkou lékařských a farmaceutických 
služeb poskytovaných odborníky v oblasti 
zdravotní péče. Zavazuje členské státy, aby 
ve spolupráci s Komisí podporovaly 
vypracovávání dobrovolných evropských 
norem s cílem usnadnit slučitelnost služeb 
dodávaných poskytovateli v různých 
členských státech, poskytování informací 
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pro výrobky, zatímco na normy pro služby 
se výslovně nevztahuje. Rozlišení mezi 
službami a zbožím je však v realitě 
vnitřního trhu stále méně významné. V 
praxi není vždy možné normy pro výrobky 
jasně odlišit od norem pro služby. Mnohé 
normy pro výrobky mají složku týkající se 
služeb, zatímco normy pro služby se často 
týkají částečně i výrobků. Proto je 
nezbytné přizpůsobit právní rámec těmto 
novým okolnostem rozšířením jeho 
působnosti na normy pro služby.

příjemcům a zvýšit kvalitu poskytování 
služeb. Směrnice 98/34/ES se však 
vztahuje pouze na normy pro výrobky, 
zatímco na normy pro služby se výslovně 
nevztahuje. Rozlišení mezi službami a 
zbožím je však v realitě vnitřního trhu stále 
méně významné. V praxi není vždy možné 
normy pro výrobky jasně odlišit od norem 
pro služby. Mnohé normy pro výrobky 
mají složku týkající se služeb, zatímco 
normy pro služby se často týkají částečně i 
výrobků. Proto je nezbytné přizpůsobit 
právní rámec těmto novým okolnostem 
rozšířením jeho působnosti na normy pro 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu stanoví 
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb. Zavazuje 
členské státy, aby ve spolupráci s Komisí 
podporovaly vypracovávání dobrovolných 
evropských norem s cílem usnadnit 
slučitelnost služeb dodávaných 
poskytovateli v různých členských státech, 
poskytování informací příjemcům a zvýšit 
kvalitu poskytování služeb. Směrnice 
98/34/ES se však vztahuje pouze na normy 
pro výrobky, zatímco na normy pro služby 
se výslovně nevztahuje. Rozlišení mezi 
službami a zbožím je však v realitě 
vnitřního trhu stále méně významné. V 
praxi není vždy možné normy pro výrobky 

(7) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu stanoví 
obecná ustanovení k usnadnění výkonu 
svobody usazování pro poskytovatele 
služeb a volného pohybu služeb při 
zachování vysoké kvality služeb. Zavazuje 
členské státy, aby ve spolupráci s Komisí 
podporovaly vypracovávání dobrovolných 
evropských norem s cílem usnadnit 
slučitelnost služeb dodávaných 
poskytovateli v různých členských státech, 
poskytování informací příjemcům a zvýšit 
kvalitu poskytování služeb. Směrnice 
98/34/ES se však vztahuje pouze na normy 
pro výrobky, zatímco na normy pro služby 
se výslovně nevztahuje. Rozlišení mezi 
službami a zbožím je však v realitě 
vnitřního trhu stále méně významné. V 
praxi není vždy možné normy pro výrobky 
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jasně odlišit od norem pro služby. Mnohé 
normy pro výrobky mají složku týkající se 
služeb, zatímco normy pro služby se často 
týkají částečně i výrobků. Proto je 
nezbytné přizpůsobit právní rámec těmto 
novým okolnostem rozšířením jeho 
působnosti na normy pro služby.

jasně odlišit od norem pro služby. Mnohé 
normy pro výrobky mají složku týkající se 
služeb, zatímco normy pro služby se často 
týkají částečně i výrobků. Proto je 
nezbytné přizpůsobit právní rámec těmto 
novým okolnostem rozšířením jeho 
působnosti na normy pro služby, včetně 
služeb sociálních a služeb zdravotních.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Náležitě je třeba zohlednit stávající 
právní předpisy Unie týkající se služeb na 
vnitřním trhu, zejména ustanovení 
pracovního práva, která jsou obsažena 
v článku 1 odst. 6 a 7 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
službách na vnitřním trhu1.
__________________
1 Úř. věst. L, 27.12.2006. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Ustanovení tohoto nařízení se 
nedotýkají vztahů mezi sociálními 
partnery, včetně práva na sjednávání a 
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uzavírání kolektivních smluv, práva na 
stávku a protestní akce podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů, které jsou v souladu s právem 
Společenství. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny právní předpisy členských států 
v oblasti sociálního zabezpečení.

Or. en

(Viz znění 14. bodu odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006.)

Pozměňovací návrh 79
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vypracovávání dobrovolných norem 
pro služby by mělo probíhat podle potřeb 
trhu, kdy jsou určující potřeby 
hospodářských subjektů a zúčastněných 
stran, jichž se norma přímo nebo nepřímo 
dotýká, a normy by měly brát v potaz 
veřejný zájem a vycházet z konsenzu. Měly 
by se především zaměřovat na služby 
spojené s výrobky a postupy.

(8) Vypracovávání dobrovolných norem 
pro služby by mělo probíhat podle potřeb 
trhu, kdy jsou určující potřeby 
hospodářských subjektů a zúčastněných 
stran, jichž se norma přímo nebo nepřímo 
dotýká, a normy by měly brát v potaz 
veřejný zájem a vycházet z konsenzu. Měly 
by se především zaměřovat na služby 
spojené s výrobky a postupy. Tyto normy 
by se proto neměly vztahovat na služby 
poskytované vykonáváním svobodného 
povolání ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Toto nařízení se vztahuje na 
normalizaci služeb týkající se zboží či 
digitálního obsahu, jako je instalace, 
údržba, oprava či jakékoli další způsoby 
úprav. Nevztahuje se naopak na 
normalizaci duševních a koncepčních 
služeb ve smyslu směrnice 2005/36/ES a 
nevztahuje se ani na normalizaci služeb 
sociálních, zdravotních a 
farmaceutických. Tyto služby jsou 
poskytovány na základě příslušné odborné 
kvalifikace v zájmu klienta či veřejnosti 
v rámci osobního, odpovědného a 
nezávislého odborného přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci Unie jsou vnitrostátní normy 
přijímány národními normalizačními 
orgány, což by mohlo vést ke vzniku 
protichůdných norem a technických 
překážek na vnitřním trhu. Proto je pro 
vnitřní trh a pro efektivitu normalizace v 
rámci Unie nezbytné potvrdit stávající 
pravidelnou výměnu informací mezi 
národními normalizačními orgány, 
evropskými normalizačními orgány a 
Komisí o současné a budoucí práci v 
oblasti normalizace. Tato výměna 
informací by měla být v souladu s přílohou 
3 Dohody o technických překážkách 
obchodu schválené rozhodnutím Rady č. 
80/271/EHS ze dne 10. prosince 1979 o 
uzavření mnohostranných dohod, které 
jsou výsledkem obchodních jednání od 

(10) V rámci Unie jsou vnitrostátní normy 
přijímány národními normalizačními 
orgány, což by mohlo vést ke vzniku 
protichůdných norem a technických 
překážek na vnitřním trhu. Proto je pro 
vnitřní trh a pro efektivitu normalizace v 
rámci Unie nezbytné potvrdit stávající 
pravidelnou výměnu informací mezi 
národními normalizačními orgány, 
evropskými normalizačními orgány a 
Komisí o současné a budoucí práci v 
oblasti normalizace, včetně opatření 
týkajících se pozastavení prací použitých 
pro národní normalizační orgány v rámci 
evropských normalizačních orgánů. Tato 
výměna informací by měla být v souladu s 
přílohou 3 Dohody o technických 
překážkách obchodu schválené 
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roku 1973 do roku 1979 . rozhodnutím Rady č. 80/271/EHS ze dne 
10. prosince 1979 o uzavření 
mnohostranných dohod, které jsou 
výsledkem obchodních jednání od roku 
1973 do roku 1979.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

(12) Přestože normy představují 
především tržní nástroje dobrovolně 
používané zainteresovanými subjekty,
mohou evropské politice významně
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace, 
zdravotní postižení, ochrana spotřebitelů, 
bezpečnost práce a pracovní podmínky, 
sociální začlenění a inovace obecně Tím, 
že podněcuje tvorbu evropských nebo 
mezinárodních norem pro zboží a 
technologie v těchto expandujících trzích, 
by mohla Evropa vytvořit konkurenční 
výhodu pro své společnosti a usnadnit 
obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Normy mohou evropské politice (12) Normy mohou evropské politice 
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pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

pomoci řešit závažné otázky 21. století, 
jako jsou globalizace, hospodářská a 
finanční krize, změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace, slabá 
místa vnitřního trhu a inovace obecně. 
Tím, že podněcuje tvorbu evropských nebo 
mezinárodních norem pro zboží a 
technologie v těchto expandujících trzích, 
by mohla Evropa vytvořit konkurenční 
výhodu pro své společnosti a usnadnit 
obchod, zejména pro malé a střední 
podniky, které představují velký podíl 
evropských společností.

Or. pt

Odůvodnění

EU je v 21. století postavena před různé výzvy, které musí řešit. Patří mezi ně zejména 
posilování vlastního průmyslu a konkurenceschopnosti, jež jsou podmínkou jejího globálního 
prosazení. Do normalizačního postupu by měly být zapojeny malé a střední podniky, které 
jsou úhelným kamenem evropského podnikatelského prostředí.

Pozměňovací návrh 84
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod, uchránit přírodní zdroje 
a podporovat sociální začlenění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace, 
integrace osob se zdravotním postižením, 
sociální začleňování a inovace obecně. 
Tím, že podněcuje tvorbu evropských nebo 
mezinárodních norem pro zboží a 
technologie v těchto expandujících trzích, 
by mohla Evropa vytvořit konkurenční 
výhodu pro své společnosti a usnadnit 
obchod.

Or. el

Pozměňovací návrh 86
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

(12) Normy mohou evropské politice 
pomoci řešit závažné společenské otázky, 
jako jsou změna klimatu, udržitelné 
využívání zdrojů, stárnutí populace, 
sociální začleňování, zdravotní postižení a 
inovace obecně. Tím, že podněcuje tvorbu 
evropských nebo mezinárodních norem pro 
zboží a technologie v těchto expandujících 
trzích, by mohla Evropa vytvořit 
konkurenční výhodu pro své společnosti a 
usnadnit obchod.

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

(12a) Veškeré politické a legislativní 
iniciativy Unie by měly být v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou Evropská 
unie podepsala dne 23. prosince 2010, 
zejména pak s jejími články 3, 4 a 9.

Or. en

Odůvodnění

Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením podepsala EU dne 23. prosince 2010 
(účinnosti nabyla dne 22. ledna 2011). Jedná se o první úmluvu o lidských právech, kterou 
EU ratifikovala a která předpokládá, že od této chvíle musí být veškeré politické a legislativní 
iniciativy Unie v souladu s touto úmluvou.

Pozměňovací návrh 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

(12a) Veškeré politické a legislativní 
iniciativy Unie by měly být v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou Evropská 
unie podepsala dne 23. prosince 2010, 
zejména pak s jejími články 3, 4 a 9.

Or. en

Odůvodnění

Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením podepsala EU dne 23. prosince 2010 
(účinnosti nabyla dne 22. ledna 2011). Jedná se o první úmluvu o lidských právech, kterou 
EU ratifikovala a která předpokládá, že od této chvíle musí být veškeré politické a legislativní 
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iniciativy Unie v souladu s touto úmluvou.

Pozměňovací návrh 89
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
podniky a zejména pro malé a střední
podniky, které však nejsou dostatečně 
zapojeny do systému normalizace, takže 
existuje riziko, že normy nebudou 
zohledňovat jejich potřeby a zájmy. Proto 
je důležité zlepšit jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace, zejména v 
technických výborech.

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
konkurenceschopnost podniků a zejména 
malých a středních podniků. Proto je 
důležité zlepšit jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace, zejména 
v technických výborech.

Or. en

Odůvodnění

Tento předpoklad ve většině případů neodpovídá skutečnosti a není podložen příslušnými 
důkazy.

Pozměňovací návrh 90
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
podniky a zejména pro malé a střední 
podniky, které však nejsou dostatečně 
zapojeny do systému normalizace, takže 
existuje riziko, že normy nebudou 
zohledňovat jejich potřeby a zájmy. Proto
je důležité zlepšit jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace, zejména v 
technických výborech.

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
konkurenceschopnost podniků a zejména 
malých a středních podniků, jejichž 
zapojení do postupu normalizace má 
zásadní význam pro technický pokrok 
v EU. Pravidla normalizace by proto měla 
malé a střední podniky podněcovat 
k tomu, aby svými inovativními 
technickými řešeními aktivně přispívaly 
k snahám o normalizaci. Dále je důležité 



PE480.857v02-00 18/114 AM\893852CS.doc

CS

zlepšit jejich zastoupení a účast v postupu 
normalizace, zejména v technických 
výborech.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
podniky a zejména pro malé a střední 
podniky, které však nejsou dostatečně 
zapojeny do systému normalizace, takže 
existuje riziko, že normy nebudou 
zohledňovat jejich potřeby a zájmy. Proto 
je důležité zlepšit jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace, zejména v 
technických výborech.

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
podniky a zejména pro malé a střední 
podniky. Proto je důležité umožnit malým 
a středním podnikům lepší přístup a
zlepšit rovněž jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace na vnitrostátní 
úrovni, kde tyto podniky mohou být 
v souladu se zásadou vnitrostátního 
delegování pravomocí efektivnější, jelikož 
zde mají nižší náklady a nemusí čelit 
jazykovým bariérám. Vnitrostátní 
normalizační organizace zajistí, aby jejich 
delegáti v evropských technických 
úřadech zohledňovali stanoviska malých a 
středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
podniky a zejména pro malé a střední 
podniky, které však nejsou dostatečně 
zapojeny do systému normalizace, takže 

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro 
konkurenceschopnost podniků a zejména 
malých a středních podniků, které však 
nejsou dostatečně zastoupeny a zapojeny 
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existuje riziko, že normy nebudou 
zohledňovat jejich potřeby a zájmy. Proto 
je důležité zlepšit jejich zastoupení a účast 
v postupu normalizace, zejména v 
technických výborech.

do systému normalizace, takže existuje 
riziko, že normy nebudou zohledňovat 
jejich potřeby a zájmy. Je tedy nezbytné 
zvýšit účast malých a středních podniků 
na vnitrostátní úrovni, kde tyto podniky 
mohou být v souladu se zásadou 
vnitrostátního delegování pravomocí 
efektivnější, jelikož zde mají nižší náklady 
a nemusí čelit jazykovým bariérám.
Pravidla normalizace by proto měla malé 
a střední podniky podněcovat k tomu, aby 
aktivně přispívaly k vývoji inovativních 
technických řešení pro postup 
normalizace. Proto je důležité, aby toto 
nařízení zlepšilo jejich zastoupení a účast 
ve vnitrostátních technických výborech a 
zajistilo jim skutečný přístup k normám.

Or. el

Pozměňovací návrh 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V tomto smyslu je důležité 
podněcovat mezi vnitrostátními 
normalizačními organizacemi výměnu 
osvědčených postupů o tom, jak nejlépe 
usnadnit a zvýšit účast malých a středních 
podniků na normalizačních činnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Evropské normy mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, které jsou však v 
normalizačních činnostech obecně
nedostatečně zastoupeny, zejména na 
evropské úrovni. Toto nařízení by tudíž 
mělo zajistit přiměřené zastoupení malých 
a středních podniků v postupu evropské 
normalizace subjektem s vhodnými 
předpoklady.

(14) Evropské normy mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, které jsou však v 
normalizačních činnostech v některých 
oblastech nedostatečně zastoupeny, 
zejména na evropské úrovni. Toto nařízení 
by tudíž mělo podněcovat a usnadňovat
přiměřené zastoupení a účast malých a 
středních podniků v postupu evropské 
normalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
bezpečnost práce a pracovní podmínky, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu všech příslušných zúčastněných 
subjektů zastupujících veřejný a 
společenský zájem při vypracovávání 
norem, a to prostřednictvím podpory 
organizací zastupujících zájmy 
spotřebitelů, zaměstnanců, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu všech příslušných zúčastněných 
subjektů zastupujících veřejný a 
společenský zájem při vypracovávání 
norem, a to prostřednictvím podpory 
organizací zastupujících spotřebitele, 
ochránce životního prostředí a 
zaměstnance.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských a 
podnikových subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských a 
podnikových subjektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných subjektů 
zastupujících veřejné a společenské zájmy
při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících spotřebitele včetně osob se 
zdravotním postižením, ochránců
životního prostředí, zaměstnanců a dalších
zúčastněných společenských subjektů.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží odst. 31 usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 
2010 o budoucnosti evropské normalizace.

Pozměňovací návrh 100
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho 
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů.

(15) Normy mohou mít značný vliv na 
společnost, zejména na bezpečnost a blaho
občanů, účinnost sítí, životní prostředí, 
přístupnost a další oblasti veřejného zájmu. 
Je proto nezbytné zajistit posílení úlohy a 
přínosu zúčastněných společenských 
subjektů při vypracovávání norem, a to 
prostřednictvím podpory organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, životního 
prostředí, veřejného zdraví a zúčastněných 
společenských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k tomu, že tyto 
zainteresované subjekty mají na 
vnitrostátní normalizační činnosti jen 
malý, nebo dokonce žádný vliv, zdůrazní 
jejich skutečná účast na evropské úrovni 
význam evropského normalizačního 
procesu, založeného na zásadě 
vnitrostátního delegování pravomocí, 
zvláště pak v postupu vytváření norem 



PE480.857v02-00 24/114 AM\893852CS.doc

CS

v rámci Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN) a Evropského výboru 
pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC).

Or. en

Odůvodnění

Viz znění odst. 31 a 34 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace 
(A7-0276/2010).

Pozměňovací návrh 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ve většině členských států se 
veřejné orgány příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný 
nástroj na podporu politik a právních 
předpisů EU. Toto nařízení by proto mělo 
podpořit zastoupení veřejných orgánů ve 
všech vnitrostátních technických 
výborech, které sledují tvorbu nebo revizi 
evropských norem na základě požadavků 
Komise. Zapojení vnitrostátních 
organizací je obzvláště přínosné pro řádné 
fungování právních předpisů v oblastech, 
na něž se vztahuje „nový přístup“, a 
zabránění následně vznášeným námitkám 
proti harmonizovaným normám.

Or. en

Odůvodnění

Podpora spíše než zajištění zastoupení veřejných orgánů představuje mnohem realističtější 
cíl, přičemž bude i tak uznána jejich významná úloha.
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Pozměňovací návrh 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ve většině členských států se 
veřejné orgány příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný 
nástroj na podporu politik a právních 
předpisů Unie. Toto nařízení by proto 
mělo podpořit zastoupení veřejných 
orgánů ve všech vnitrostátních 
technických výborech, které sledují tvorbu 
nebo revizi evropských norem na základě 
požadavků Komise. Zapojení 
vnitrostátních organizací je obzvláště 
přínosné pro účely řádného fungování 
právních předpisů v oblastech, na něž se 
vztahuje „nový přístup“, a zabránění 
následně vznášeným námitkám proti 
harmonizovaným normám.

Or. de

Odůvodnění

Požadovat zapojení veřejných orgánů je správné a na místě, je však nutné provést příslušné 
úpravy na vnitrostátní úrovni. Z tohoto požadavku by nemělo vyplývat, že se musí na 
stanovování norem podílet ve všech případech, protože takový požadavek by byl v rozporu se 
zásadou dobrovolné normalizace. Účast veřejných orgánů by se měla obecně omezovat na 
jednání o záležitostech veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 104
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Vnitrostátní normalizační 
organizace by měly mikropodnikům, 
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malým podnikům, spotřebitelům, včetně 
osob se zdravotním postižením, 
ochráncům životního prostředí, 
zaměstnancům a dalším společenským 
zainteresovaným subjektům umožnit 
bezplatný přístup ke své normalizační 
činnosti s cílem zvýšit jejich zastoupení 
v procesu normalizace, zejména 
v technických výborech. Třebaže tento 
bezplatný přístup sám o sobě ještě 
nezaručuje skutečnou účast těchto 
zainteresovaných subjektů na 
vnitrostátních normalizačních činnostech, 
je nezbytné omezit současné překážky, 
které jsou zbytečné a které mohou slabší 
zainteresované subjekty od účasti na 
procesu normalizace odrazovat.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh, který odráží odst. 41 usnesení Evropského parlamentu o 
budoucnosti evropské normalizace, nebude mít žádný vliv na finanční stabilitu vnitrostátních 
úřadů pro normalizaci, protože případné účastnické poplatky hrazené omezeným počtem 
mikropodniků, malých podniků a společenských zainteresovaných subjektů, které se účastní 
vnitrostátních normalizačních aktivit, představují pro vnitrostátní úřady pro normalizaci jen 
nevýznamnou složku jejich příjmu.

Pozměňovací návrh 105
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15d) Evropské normalizační organizace 
zajistí, aby jejich činnosti, technická práce 
a vydávání evropských norem a produktů 
evropské normalizace byly za všech 
podmínek zpřístupněny osobám se 
zdravotním postižením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Normy by měly co nejvíce
zohledňovat environmentální dopady po 
celou dobu životního cyklu výrobků a 
služeb. Společné výzkumné středisko 
Komise vyvinulo důležité a veřejně 
přístupné nástroje pro hodnocení těchto 
dopadů po celou dobu životního cyklu.

(16) Normy by měly zohledňovat 
environmentální dopady po celou dobu 
životního cyklu výrobků a služeb. 
Společné výzkumné středisko Komise 
vyvinulo důležité a veřejně přístupné 
nástroje pro hodnocení těchto dopadů po 
celou dobu životního cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Několik směrnic, které harmonizují 
podmínky uvádění výrobků na trh, stanoví, 
že Komise může požádat, aby evropské 
normalizační orgány přijaly 
harmonizované evropské normy, na 
základě kterých se předpokládá soulad s 
platnými základními požadavky. Mnohé z 
těchto legislativních aktů však obsahují 
širokou škálu ustanovení o námitkách proti 
těmto normám, pokud tyto nepokrývají 
všechny příslušné požadavky nebo je 
nepokrývají v plné míře. Odchylná 
ustanovení, která vedou k nejistotě u 
hospodářských subjektů a evropských 
normalizačních orgánů, jsou zejména 
obsažena ve směrnici Rady 89/686/EHS ze 
dne 21. prosince 1989 o sbližování 
právních předpisů členských států 

(18) Několik směrnic, které harmonizují 
podmínky uvádění výrobků na trh, stanoví, 
že Komise může požádat, aby evropské 
normalizační orgány přijaly 
harmonizované evropské normy, na 
základě kterých se předpokládá soulad s 
platnými základními požadavky. Mnohé z 
těchto legislativních aktů však obsahují 
širokou škálu ustanovení o námitkách proti 
těmto normám, pokud tyto nepokrývají 
všechny příslušné požadavky nebo je 
nepokrývají v plné míře. Odchylná 
ustanovení, která vedou k nejistotě u 
hospodářských subjektů a evropských 
normalizačních orgánů, jsou zejména
obsažena ve směrnici Rady 89/686/EHS ze 
dne 21. prosince 1989 o sbližování 
právních předpisů členských států 



PE480.857v02-00 28/114 AM\893852CS.doc

CS

týkajících se osobních ochranných 
prostředků, směrnice Rady 93/15/EHS ze 
dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů 
týkajících se uvádění na trh a dozoru nad 
výbušninami pro civilní použití, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze 
dne 23. března 1994 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zařízení a ochranných systémů určených k 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/25/ES ze dne 16. června 1994 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se rekreačních 
plavidel, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES 
ze dne 29. května 1997 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se tlakových zařízení, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o 
měřicích přístrojích, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. 
května 2007 o uvádění pyrotechnických 
výrobků na trh, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. 
září 2009 týkající se jednoduchých 
tlakových nádob a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/23/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o vahách s neautomatickou 
činností. Proto je nezbytné zapracovat do 
tohoto nařízení jednotný postup stanovený 
v rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 
2008 o společném rámci pro uvádění 
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS a odstranit příslušná 
ustanovení z uvedených směrnic.

týkajících se osobních ochranných 
prostředků, směrnici Rady 93/15/EHS ze 
dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů 
týkajících se uvádění na trh a dozoru nad 
výbušninami pro civilní použití, směrnici
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze 
dne 23. března 1994 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zařízení a ochranných systémů určených k 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/25/ES ze dne 16. června 1994 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se rekreačních 
plavidel, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů, směrnici
Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES 
ze dne 29. května 1997 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se tlakových zařízení, směrnici
Evropského parlamentu a Rady 
2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o 
měřicích přístrojích, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. 
května 2007 o uvádění pyrotechnických 
výrobků na trh, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. 
září 2009 týkající se jednoduchých 
tlakových nádob a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/23/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o vahách s neautomatickou 
činností. Proto je nezbytné zapracovat do 
tohoto nařízení jednotný postup stanovený 
v rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 
2008 o společném rámci pro uvádění 
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS a odstranit příslušná 
ustanovení z uvedených směrnic s tím, že 
navíc bude také Evropskému parlamentu 
přiznáno právo vznášet námitky proti 
harmonizovaným normám, které vůbec 
nebo v plné míře nepokrývají všechny 
příslušné základní požadavky stanovené 
odpovídajícími právními předpisy, pokud 
tyto právní předpisy byly přijaty v souladu 
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s řádným legislativním postupem.

Or. en

(Viz znění odst. 25 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace (A7-
0276/2010).)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Evropský parlament se na řádném legislativním postupu podílí jako 
rovnocenný partner Rady, je rozšíření práva vznášet námitky proti některým harmonizovaným 
normám na Evropský parlament oprávněné.

Pozměňovací návrh 108
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace (2007–
2013), rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006, kterým se zavádí akční 
program Společenství v oblasti 
spotřebitelské politiky (2007–2013), a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o 
finančním nástroji pro životní prostředí 
(LIFE+) již stanoví možnost finanční 
podpory evropských organizací, které 
zastupují zájmy malých a středních 
podniků, spotřebitelů a životního prostředí 
při normalizaci, zatímco zvláštní granty 
jsou vypláceny evropským organizacím 
zastupujícím sociální zájmy při 
normalizaci. Financování podle rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES, rozhodnutí č. 
1926/2006/ES a nařízení (ES) č. 614/2007 
skončí dne 31. prosince 2013. Je zcela 
nezbytné, aby rozvoj evropské normalizace 
i nadále upevňoval a podporoval aktivní 

(28) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace (2007–
2013), rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006, kterým se zavádí akční 
program Společenství v oblasti 
spotřebitelské politiky (2007–2013), a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o 
finančním nástroji pro životní prostředí 
(LIFE+) již stanoví možnost finanční 
podpory evropských organizací, které 
zastupují zájmy malých a středních 
podniků, spotřebitelů a životního prostředí 
při normalizaci, zatímco zvláštní granty 
jsou vypláceny evropským organizacím 
zastupujícím sociální zájmy při 
normalizaci. Financování podle rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES, rozhodnutí č. 
1926/2006/ES a nařízení (ES) č. 614/2007 
skončí dne 31. prosince 2013. Je zcela 
nezbytné, aby rozvoj evropské normalizace 
i nadále upevňoval a podporoval aktivní 
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účast evropských organizací zastupujících 
zájmy malých a středních podniků, 
spotřebitelů, životního prostředí a sociální 
zájmy. Tyto organizace sledují cíl v 
obecném evropském zájmu a představují 
na základě zvláštního pověření, jež jim 
udělily vnitrostátní neziskové organizace, 
evropskou síť zastupující neziskové 
subjekty činné v členských státech, která 
podporuje zásady a politiky slučitelné s cíli 
Smluv. V důsledku prostředí, v němž 
působí, a na základě svých statutárních cílů 
mají evropské organizace zastupující 
zájmy malých a středních podniků, 
spotřebitelů, životního prostředí a sociální 
zájmy v evropské normalizaci trvalou 
úlohu, která je nezbytná pro činnosti a 
politiky Unie. Komise by proto měla mít 
pravomoc udělovat granty těmto orgánům, 
aniž by v případě grantů na provozní 
náklady uplatňovala zásadu postupného 
každoročního snižování uvedenou v čl. 113 
odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002.

účast evropských organizací zastupujících 
zájmy malých a středních podniků, 
zaměstnanců, spotřebitelů, životního 
prostředí a sociální zájmy. Tyto organizace 
sledují cíl v obecném evropském zájmu a 
představují na základě zvláštního pověření, 
jež jim udělily vnitrostátní neziskové 
organizace, evropskou síť zastupující 
neziskové subjekty činné v členských 
státech, která podporuje zásady a politiky 
slučitelné s cíli Smluv. V důsledku 
prostředí, v němž působí, a na základě 
svých statutárních cílů mají evropské 
organizace zastupující zájmy malých a 
středních podniků, zaměstnanců,
spotřebitelů, životního prostředí a sociální 
zájmy v evropské normalizaci trvalou 
úlohu, která je nezbytná pro činnosti a 
politiky Unie. Komise by proto měla mít 
pravomoc udělovat granty těmto orgánům, 
aniž by v případě grantů na provozní 
náklady uplatňovala zásadu postupného 
každoročního snižování uvedenou v čl. 113 
odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Poradní postup by se měl používat pro 
prováděcí rozhodnutí ohledně námitek 
proti harmonizovaným normám, které 
Komise považuje za oprávněné, a kdy 
odkazy na dotčené harmonizované normy 
dosud nebyly zveřejněny v Úředním 
věstníku Evropské unie, za předpokladu, že 
příslušná norma dosud nevedla k 
předpokladu shody se základními 
požadavky stanovenými v platných 

(36) Poradní postup by se měl používat pro 
prováděcí rozhodnutí ohledně ročního 
pracovního programu evropské 
normalizace a námitek proti 
harmonizovaným normám, které Komise 
považuje za oprávněné, a kdy odkazy na 
dotčené harmonizované normy dosud 
nebyly zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, za předpokladu, že 
příslušná norma dosud nevedla k 
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harmonizačních právních předpisech Unie. předpokladu shody se základními 
požadavky stanovenými v platných 
harmonizačních právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Přezkumný postup by se měl používat 
pro prováděcí rozhodnutí ohledně námitek 
proti harmonizovaným normám, které 
Komise považuje za oprávněné, a kdy 
odkazy na dotčené harmonizované normy 
již byly zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, za předpokladu, že takové 
rozhodnutí by mohlo mít důsledky pro 
předpoklad shody s platnými základními 
požadavky.

(37) Přezkumný postup by se měl používat 
pro prováděcí rozhodnutí ohledně námitek 
proti harmonizovaným normám, které 
Komise považuje za oprávněné, a kdy 
odkazy na dotčené harmonizované normy 
již byly zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, za předpokladu, že takové 
rozhodnutí by mohlo mít důsledky pro 
předpoklad shody s platnými základními 
požadavky. Vnitrostátní orgány by měly 
v průběhu procesu normalizace podávat 
připomínky prostřednictvím svých 
vnitrostátních normalizačních organizací, 
aby se v co nejvyšší míře omezily úpravy 
statutu norem po jejich uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla, která se 
týkají spolupráce mezi evropskými 
normalizačními orgány, národními 

Toto nařízení stanoví pravidla, která se 
týkají spolupráce mezi evropskými 
normalizačními orgány, národními 
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normalizačními orgány a Komisí, 
stanovení evropských norem a produktů 
evropské normalizace pro výrobky a pro 
služby na podporu právních předpisů a 
politik Unie, uznávání technických 
specifikací v oblasti informačních a 
komunikačních technologií (dále jen 
„IKT“) a financování evropské 
normalizace.

normalizačními orgány a Komisí, 
stanovení evropských norem a produktů 
evropské normalizace pro výrobky a pro 
služby, které se týkají zboží a digitálního 
obsahu, používaných na podporu právních 
předpisů a politik Unie, uznávání 
technických specifikací v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „IKT“) a financování evropské 
normalizace. Toto nařízení se nevztahuje 
na sociální služby a služby poskytované 
na základě odborné kvalifikace ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla, která se 
týkají spolupráce mezi evropskými 
normalizačními orgány, národními 
normalizačními orgány a Komisí, 
stanovení evropských norem a produktů 
evropské normalizace pro výrobky a pro
služby na podporu právních předpisů a 
politik Unie, uznávání technických 
specifikací v oblasti informačních a 
komunikačních technologií (dále jen 
„IKT“) a financování evropské 
normalizace.

Toto nařízení stanoví pravidla, která se 
týkají spolupráce mezi evropskými 
normalizačními orgány, národními 
normalizačními orgány a Komisí, 
stanovení evropských norem a produktů 
evropské normalizace pro výrobky a s nimi 
související služby na podporu právních 
předpisů a politik Unie, uznávání 
technických specifikací v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
(dále jen „IKT“) a financování evropské 
normalizace.

Or. de

Odůvodnění

V současnosti neexistují téměř žádné spolehlivé údaje o používání norem vztahujících se 
zvlášť na služby a úspěšných příkladů je jen velmi málo. Z tohoto důvodu vyvolává 
normalizace služeb prováděná z vnějšího podnětu na rozdíl od vyvíjení norem, které vytvářejí 
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skupiny dotyčných poskytovatelů služeb, vážné pochybnosti. Podle 7. a 8. bodu odůvodnění je 
hlavním cílem návrhu nařízení rozšířit působnost stávajícího právního rámce na normy 
vztahující se na služby spojené s produkty a postupy.

Pozměňovací návrh 113
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzniknou-li v rámci tohoto nařízení 
evropské normy a produkty evropské 
normalizace vztahující se na služby, není 
tímto nařízením dotčeno pracovní právo, 
tedy žádná právní nebo smluvní 
ustanovení týkající se podmínek 
zaměstnání, pracovních podmínek, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
vztahu mezi zaměstnavateli a pracovníky, 
která členské státy používají podle 
vnitrostátního práva. Tímto nařízením 
není rovněž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a 
práva na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání podle vnitrostátních právních 
předpisů a postupů.

Or. en

(Viz znění článku 1 odst. 6 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006.)

Pozměňovací návrh 114
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na služby 
zdravotní péče, které pacientům poskytují 
v rámci výkonu své profese odborní 
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zdravotničtí pracovníci, zvláště pak za 
účelem posuzování, udržování a 
obnovování jejich zdravotního stavu, jsou-
li tyto činnosti v členských státech, v nichž 
jsou tyto služby poskytovány, vyhrazeny 
pro regulovaná zdravotnická povolání, a 
to bez ohledu na to, zda jsou poskytovány 
prostřednictvím zdravotnických zařízení či 
nikoli, a bez ohledu na způsob jejich 
organizace a financování na vnitrostátní 
úrovni a na to, zda je poskytuje veřejný či 
soukromý subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na služby 
v oblasti řízení zdraví, které v rámci 
výkonu své profese poskytují pacientům 
osoby zaměstnané ve zdravotnictví, 
zejména za účelem obnovení, udržování a 
zjišťování zdravotního stavu pacientů, 
pokud tyto výkony provádějí odborní 
pracovníci v rámci regulovaného 
zdravotnictví v členském státě, ve kterém 
jsou tyto služby poskytovány, a to bez 
ohledu na lékařské vybavení, vnitrostátní 
způsoby organizace či financování a bez 
ohledu na to, zda se jedná o služby veřejné 
či soukromé.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nehmotné nebo tvůrčí služby poskytované 
v rámci svobodných povolání jsou vyňaty 
z působnosti tohoto nařízení. Provozování 
svobodných povolání spočívá obecně 
řečeno v poskytování služeb vyššího řádu, 
které má osobní, autonomní a podstatně 
nezávislou povahu, na základě zvláštních 
odborných kvalifikací či koncepčních 
schopností a v zájmu klientů a v obecném 
zájmu. Normalizace týkající se kvality 
postupu je nicméně přípustná.

Or. de

Odůvodnění

Proces poskytování nehmotných nebo tvůrčích služeb příslušníky svobodných povolání 
normalizaci nepřipouští. Každá jednotlivá služba poskytovaná příslušníkem svobodných 
povolování představuje jedinečné řešení přizpůsobené konkrétním okolnostem a určené 
konkrétnímu pacientovi nebo právnímu, stavebnímu či jinému klientovi nebo zákazníkovi. 
V souvislosti s poskytováním služeb svobodných povolání lze uvažovat nanejvýš o případu 
dobrovolné normalizace týkající se okolností poskytování služeb či obecných podmínek (např. 
ve vztahu k vedení záznamů).

Pozměňovací návrh 117
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací1 je normalizace přípustná 
pouze na základě subsidiarity.
_______________
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
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Or. de

Odůvodnění

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací je zajistit to, aby (odborné) kvalifikace měly v rámci Unie vysokou 
kvalitu, a směrnice tak představuje konečný soubor pravidel pro další rozvíjení postupů 
vzájemného uznávání, které musí mít z hlediska platnosti přednost.

Pozměňovací návrh 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování není povinné a která patří 
do jedné z těchto kategorií:

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž návrh byl předložen k veřejnému 
posouzení a jejíž dodržování není povinné 
a která patří do jedné z těchto kategorií:

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování není povinné a která patří 
do jedné z těchto kategorií:

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
která byla vypracována na základě 
konsenzu a schválena uznanou 
organizací, jejíž dodržování není povinné a 
která patří do jedné z těchto kategorií:

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování není povinné a která patří 
do jedné z těchto kategorií:

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
která byla vypracována na základě 
konsenzu a schválena uznanou 
organizací, jejíž dodržování není povinné a 
která patří do jedné z těchto kategorií:

Or. en

Odůvodnění

Konsenzus a schválení uznanou organizací zajistí soudržnost norem.

Pozměňovací návrh 121
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování není povinné a která patří 
do jedné z těchto kategorií:

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
která byla vypracována na základě 
konsenzu, schválena uznanou organizací 
a je v souladu se zásadami stanovenými 
Světovou obchodní organizací (WTO) 
v souvislosti s Dohodou o technických 
překážkách obchodu a jejíž dodržování 
není povinné a která patří do jedné z těchto 
kategorií:

Or. en

Odůvodnění

Sdělení Komise o strategické vizi pro evropské normy (KOM(2011)0311) se odvolává na 
Dohodu WTO o technických překážkách obchodu, kterou chápe jako základ hlavních zásad 
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normalizace. V rámci tohoto nařízení a v souladu se snahami EU o rozvíjení spolupráce 
v oblasti mezinárodních norem by se mělo odkazovat na mezinárodně uznávaná kritéria 
WTO; neměla by být zdůrazňována žádná zvláštní zásada normalizace.

Pozměňovací návrh 122
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování není povinné a která patří 
do jedné z těchto kategorií:

(1) „normou“ rozumí technická specifikace 
k opakovanému nebo trvalému použití, 
jejíž dodržování, neuvádí-li se 
v evropských právních předpisech jinak,
není povinné a která patří do jedné z těchto 
kategorií:

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „mezinárodní normou“ se rozumí norma 
přijatá mezinárodním normalizačním 
orgánem;

a) „mezinárodní normou“ se rozumí norma 
přijatá mezinárodní normalizační
organizací, která je veřejně přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „mezinárodní normou“ se rozumí norma 
přijatá mezinárodním normalizačním 
orgánem;

a) „mezinárodní normou“ se rozumí norma 
přijatá mezinárodním normalizačním 
orgánem, která je veřejně přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jedním z evropských 
normalizačních orgánů;

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jedním z evropských 
normalizačních orgánů, která je 
automaticky provedena jako vnitrostátní 
norma v členských státech v podobě 
odstranění protichůdných vnitrostátních 
norem s tím, že do schválení návrhu platí 
na vnitrostátní úrovni dosavadní stav.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jedním z evropských 
normalizačních orgánů;

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jednou z evropských 
normalizačních organizací, která musí být 
závazně provedena jako shodná 
vnitrostátní norma a která vyžaduje 
zrušení protichůdných vnitrostátních 
norem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jedním z evropských 
normalizačních orgánů;

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jedním z evropských 
normalizačních orgánů, která musí být 
provedena prostřednictvím uveřejnění 
shodné vnitrostátní normy a která 
členským zemím evropských 
normalizačních orgánů ukládá povinnost 
zrušit veškeré stávající vnitrostátní normy, 
které jsou s ní v rozporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „harmonizovanou normou“ se rozumí 
evropská norma přijatá na základě žádosti 
Komise za účelem uplatňování 
harmonizačních právních předpisů Unie;

c) „harmonizovanou normou“ se rozumí 
evropská norma přijatá na základě žádosti 
Komise za účelem uplatňování 
harmonizačních právních předpisů Unie. 
Tato norma musí být navržena v souladu 
s pravidly evropských normalizačních 
organizací, což znamená, že poradce 
z evropské normalizační organizace musí 
dosvědčit, že byly splněny základní 
požadavky stanovené v odpovídající 
směrnici a v případě železničního odvětví 
též opatření v rámci ad hoc vydaných 
technických specifikací pro 
interoperabilitu.
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Or. en

Odůvodnění

Podle informací, které zpravidla poskytuje GŘ MOVE a GŘ ENTR (pokyny HS TSI3 z roku 
2003, které sepsala Evropská komise), by harmonizovaná norma měla být přijata v návaznosti 
na žádost Evropské komise. Tato norma by měla být navržena v souladu s pravidly 
evropských normalizačních organizací. Poradce z evropské normalizační organizace 
dosvědčí, že byly splněny základní požadavky stanovené v odpovídající směrnici a v případě 
železničního odvětví též opatření v rámci ad hoc vydaných technických specifikací pro 
interoperabilitu.

Pozměňovací návrh 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „vnitrostátní normou“ se rozumí norma 
přijatá národním normalizačním orgánem;

d) „vnitrostátní normou“ se rozumí norma 
přijatá národním normalizačním orgánem,
která je veřejně přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „vnitrostátní normou“ se rozumí norma 
přijatá národním normalizačním orgánem;

d) „vnitrostátní normou“ se rozumí norma 
přijatá národním normalizačním orgánem, 
která je veřejně přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„produktem evropské normalizace“ rozumí 
jakákoli jiná technická specifikace než 
evropská norma, přijatá evropským
normalizačním orgánem k opakovanému 
nebo trvalému použití, jejíž dodržování 
není povinné;

„produktem evropské normalizace“ rozumí 
jakákoli jiná technická specifikace než 
evropská norma, přijatá evropskou
normalizační organizací k opakovanému 
nebo trvalému použití;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně řečeno, že normy jsou ze své povahy dobrovolné.

Pozměňovací návrh 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadované charakteristiky výrobku, 
jako jsou úrovně jakosti, ukazatele 
vlastností, interoperabilita, bezpečnost 
nebo rozměry, včetně požadavků na 
výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, 
terminologii, symboly, zkoušení a zkušební 
metody, balení, značení nebo označování a 
postupy posuzování shody;

a) požadované charakteristiky výrobku, 
jako jsou úrovně jakosti, ukazatele 
vlastností, interoperabilita, ochrana 
životního prostředí, zdraví, bezpečnost 
nebo rozměry, včetně požadavků na 
výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, 
terminologii, symboly, zkoušení a zkušební 
metody, balení, značení nebo označování a 
postupy posuzování shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadované charakteristiky výrobku, 
jako jsou úrovně jakosti, ukazatele 
vlastností, interoperabilita, bezpečnost 
nebo rozměry, včetně požadavků na 
výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, 
terminologii, symboly, zkoušení a zkušební 
metody, balení, značení nebo označování a 
postupy posuzování shody;

a) požadované charakteristiky výrobku, 
jako jsou úrovně jakosti, ukazatele 
vlastností, interoperabilita, ochrana 
životního prostředí, zdraví, bezpečnost 
nebo rozměry, včetně požadavků na 
výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, 
terminologii, symboly, zkoušení a zkušební 
metody, balení, značení nebo označování a 
postupy posuzování shody;

Or. en

Odůvodnění

Tento legislativní návrh zahrnuje bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a technickou 
slučitelnost, nezahrnuje však zdraví ani ochranu životního prostředí, které je proto nutné 
doplnit.

Pozměňovací návrh 134
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadované charakteristiky služby, jako 
jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, 
interoperabilita nebo bezpečnost, včetně 
požadavků na poskytovatele, pokud jde o
informace, jež mají být poskytovány 
příjemcům, podle čl. 22 odst. 1 až 3 
směrnice 2006/123/ES;

c) požadované charakteristiky služby, jako 
jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, 
interoperabilita, ochrana životního 
prostředí a veřejného zdraví nebo 
bezpečnost, včetně požadavků na 
poskytovatele, pokud jde o informace, jež 
mají být poskytovány příjemcům, podle čl. 
22 odst. 1 až 3 směrnice 2006/123/ES;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „službou“ rozumí jakákoli samostatná 
výdělečná činnost, poskytovaná zpravidla 
za úplatu, ve smyslu článku 57 Smlouvy;

(6) „službou“ rozumí jakákoli samostatná 
výdělečná činnost týkající se zboží či 
digitálního obsahu, jako je instalace, 
údržba, oprava či jakékoli další způsoby 
úprav, poskytovaná zpravidla za úplatu, ve
smyslu článku 57 Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „službou“ rozumí jakákoli samostatná 
výdělečná činnost, poskytovaná zpravidla 
za úplatu, ve smyslu článku 57 Smlouvy;

6. „související službou“ rozumí jakákoli 
služba související se zbožím nebo 
digitálním obsahem, jako např. montáž, 
instalace, údržba, oprava nebo jakékoli 
jiné zpracování, kterou poskytuje 
prodávající zboží nebo dodavatel 
digitálního obsahu na základě kupní 
smlouvy, smlouvy o dodání digitálního 
obsahu nebo na základě samostatné 
smlouvy o poskytování související služby, 
která byla uzavřena ve stejnou dobu jako 
kupní smlouva nebo smlouva o dodání 
digitálního obsahu; s výjimkou:
i) služeb v oblasti dopravy;
ii) služeb v oblasti vzdělávání, služeb 
v oblasti telekomunikační podpory a
iii) finančních služeb;

Or. de

Odůvodnění

Podle 7. a 8. bodu odůvodnění je hlavním cílem návrhu nařízení rozšířit působnost 
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stávajícího právního rámce na normy vztahující se na služby spojené s produkty a postupy. To 
se musí odrazit v článku 2. Tento pozměňovací návrh je převzatý z návrhu nařízení o společné 
evropské právní úpravě prodeje (KOM(2011)0635) předloženého Komisí.

Pozměňovací návrh 137
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „službou“ rozumí jakákoli samostatná 
výdělečná činnost, poskytovaná zpravidla 
za úplatu, ve smyslu článku 57 Smlouvy;

(6) „službou“ rozumí jakákoli samostatná 
výdělečná činnost, poskytovaná zpravidla 
za úplatu, ve smyslu článku 57 Smlouvy a 
směrnice 2006/123/ES1, zvláště pak jejího 
22. bodu odůvodnění a článku 2 odst. 1 
písm. f);
__________________
1 Úř. věst. L, 27.12.2006. 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „mezinárodním normalizačním 
orgánem“ rozumí Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO), Mezinárodní 
elektrotechnická komise (IEC) a
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

(8) „mezinárodním normalizačním 
orgánem“ rozumí Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO), Mezinárodní 
elektrotechnická komise (IEC),
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a 
Mezinárodní unie železnic (UIC);

Or. en

Odůvodnění

UIC je organizace, která disponuje technickými dovednostmi, aby tuto práci v oblasti 
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normalizace železnic řádně provedla. Touto činností se zabývá již 90 let a vytvořila za tu dobu 
více než 500 normalizačních dokumentů, z nichž většina se v současnosti používá v evropském 
železničním odvětví. UIC má navíc nejrozsáhlejší a nejvíce sdílenou úroveň zastoupení 
evropského železničního odvětví. Má kontakty s železničními společnostmi a dalšími 
normalizačními orgány v řadě třetích zemí.

Pozměňovací návrh 139
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Konsenzus znamená všeobecnou 
shodu, která se vyznačuje nepřítomností 
trvalého odporu k podstatným otázkám ze 
strany významné části dotčených zájmů / 
zainteresovaných subjektů a postupem, 
který zahrnuje snahu brát v úvahu názory 
všech zúčastněných stran a urovnat 
všechny spory.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejméně jednou za rok vypracuje každý 
evropský a národní normalizační orgán 
svůj pracovní program. Tento pracovní 
program obsahuje informace o normách a 
produktech evropské normalizace, které 
dotčený orgán hodlá připravit nebo změnit, 
které připravuje nebo mění a které přijal v 
předcházejícím období, pokud se ovšem 
nejedná o identické nebo ekvivalentní 
provedení mezinárodních nebo evropských 
norem.

1. Nejméně jednou za rok vypracuje každý 
evropský a národní normalizační orgán 
svůj pracovní program. Tento pracovní 
program obsahuje informace o normách a 
produktech evropské normalizace, které 
dotčený orgán hodlá připravit nebo změnit, 
které připravuje nebo mění a které přijal v 
předcházejícím období, pokud se ovšem 
nejedná o identické nebo ekvivalentní 
provedení mezinárodních nebo evropských 
norem. S uveřejněním nové evropské 
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normy jsou zrušeny veškeré protichůdné 
vnitrostátní normy.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit soudržnost evropského systému a dojde-li k vytvoření společné evropské 
normy, zrušit protichůdné vnitrostátní normy.

Pozměňovací návrh 141
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejpozději v době zveřejnění svého 
pracovního programu oznámí každý 
evropský nebo národní normalizační orgán 
jeho existenci ostatním evropským a 
národním normalizačním orgánům a 
Komisi.

4. Nejpozději dva měsíce před zveřejněním
svého pracovního programu oznámí každý 
evropský nebo národní normalizační orgán 
jeho existenci ostatním evropským a 
národním normalizačním orgánům a 
Komisi, která nejpozději jeden měsíc po 
tomto sdělení zašle své připomínky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle každý návrh 
vnitrostátní normy, evropské normy nebo 
produktu evropské normalizace na jejich 
žádost ostatním evropským a národním 
normalizačním orgánům a Komisi.

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle alespoň 
elektronickou formou každý návrh 
vnitrostátní normy, evropské normy nebo 
produktu evropské normalizace na jejich 
žádost ostatním evropským a národním 
normalizačním orgánům a Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle každý návrh 
vnitrostátní normy, evropské normy nebo 
produktu evropské normalizace na jejich 
žádost ostatním evropským a národním 
normalizačním orgánům a Komisi.

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle systematicky
každý návrh vnitrostátní normy, evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace ostatním evropským a 
národním normalizačním orgánům a 
Komisi. Každý návrh vnitrostátní normy
je kromě verze v národním jazyce zaslán 
také v angličtině.

Or. en

Odůvodnění

Automatickým zasíláním všech produktů normalizace evropským a vnitrostátním 
normalizačním orgánům a Komisi bude zajištěna úplnost záznamů o normalizačních 
aktivitách všech členských států. Tyto dokumenty by s ohledem na jejich lepší srozumitelnost 
měly být dodávány nejen v národním jazyce, ale také v angličtině.

Pozměňovací návrh 144
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle každý návrh 
vnitrostátní normy, evropské normy nebo 
produktu evropské normalizace na jejich 
žádost ostatním evropským a národním 
normalizačním orgánům a Komisi.

1. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán zašle systematicky
každý návrh vnitrostátní normy, evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace ostatním evropským a 
národním normalizačním orgánům a 
Komisi.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 145
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán neprodleně odpoví na 
veškeré připomínky obdržené v souvislosti 
s takovým návrhem od jakéhokoli jiného 
evropského nebo národního 
normalizačního orgánu nebo od Komise a 
tyto připomínky náležitě zohlední.

2. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán do 30 dnů odpoví na 
veškeré připomínky obdržené v souvislosti 
s takovým návrhem od jakéhokoli jiného 
evropského nebo národního 
normalizačního orgánu nebo od Komise a 
tyto připomínky náležitě zohlední.

Or. pt

Odůvodnění

Výraz „neprodleně“ je příliš subjektivní. Třicet dní představuje rozumnou a splnitelnou lhůtu, 
která by do postupu konzultace vnesla objektivitu.

Pozměňovací návrh 146
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán neprodleně odpoví na 
veškeré připomínky obdržené v souvislosti 
s takovým návrhem od jakéhokoli jiného 
evropského nebo národního 
normalizačního orgánu nebo od Komise a 
tyto připomínky náležitě zohlední.

2. Každý evropský nebo národní 
normalizační orgán neprodleně odpoví na 
veškeré připomínky obdržené v souvislosti 
s takovým návrhem od jakéhokoli jiného 
evropského nebo národního 
normalizačního orgánu nebo od Komise a 
tyto připomínky náležitě zohlední. Národní 
normalizační orgán odpoví nejpozději do 
tří měsíců.

Or. en
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Odůvodnění

Národní normalizační orgány by na svou odpověď na připomínky k návrhu, které obdrží od 
jiného evropského a vnitrostátního normalizačního orgánu a Komise, měly dostat přiměřenou 
časovou lhůtu. Jako přiměřená se jeví lhůta tří měsíců.

Pozměňovací návrh 147
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí zveřejnění návrhů norem 
takovým způsobem, aby subjekty zřízené v 
jiných členských státech měly příležitost 
předložit své připomínky;

a) zajistí přístup k návrhům vnitrostátních
norem takovým způsobem, aby všechny 
náležité subjekty, zejména subjekty zřízené 
v jiných členských státech, měly příležitost 
předložit své připomínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistí, aby nedošlo k žádnému aktu 
uznání, schválení či používání, který by se 
odvolával na vnitrostátní normu přijatou 
v rozporu s články 3 a 4 tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Národní normalizační organizace 
nepřijme během přípravy evropské normy 
nebo po jejím schválení žádné opatření, 
které by mohlo poškodit zamýšlenou 
harmonizaci, a zejména v dané oblasti 
nezveřejní žádnou novou nebo 
revidovanou národní normu, která by 
nebyla plně v souladu s existující 
evropskou normou. S uveřejněním nové 
evropské normy jsou zrušeny veškeré 
protichůdné vnitrostátní normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Národní normalizační organizace 
nepřijme během přípravy evropské normy 
nebo po jejím schválení žádné opatření, 
které by mohlo poškodit zamýšlenou 
harmonizaci, a zejména v dané oblasti 
nezveřejní žádnou novou nebo 
revidovanou národní normu, která by 
nebyla plně v souladu s existující 
evropskou normou. S uveřejněním nové 
evropské normy jsou zrušeny veškeré 
protichůdné vnitrostátní normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

1. Vnitrostátní a evropské normalizační 
organizace podporují a usnadňují 
účinnou účast všech příslušných 
zainteresovaných stran, včetně veřejných 
orgánů, malých a středních podniků, 
spotřebitelů včetně osob se zdravotním 
postižením, zaměstnanců, ochránců
životního prostředí a dalších zúčastněných 
společenských subjektů na jejich 
normalizačních činnostech. Evropské 
normalizační organizace zejména 
podporují a usnadňují účinnou účast
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží odst. 31 usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 
2010 o budoucnosti evropské normalizace. Vzhledem k tomu, že evropské normalizační 
systému jsou založeny na zásadě vnitrostátního delegování pravomocí, zejména v případě 
Evropského výboru pro normalizaci (CEN) / Evropského výboru pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC), účinná účast všech příslušných zainteresovaných subjektů by 
měla být podporována na vnitrostátní i na evropské úrovni. Účast na vnitrostátní úrovni je 
zvlášť významná v případě vnitrostátních veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh 152
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
účinné zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
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subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. pt

Odůvodnění

Je důležité, aby malé a střední podniky měly zajištěný přístup k normám a byly od samého 
začátku aktivně zapojeny do procesu normalizace.

Pozměňovací návrh 153
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

1. Vnitrostátní a evropské normalizační 
orgány zajistí přiměřené zastoupení malých 
a středních podniků, spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran v oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů, a to zejména 
prostřednictvím organizací uvedených v 
příloze III, na úrovni vytváření politiky a 
alespoň v následujících fázích tvorby 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na zachování co nejtěsnější vazby normalizačního plánování a trhu a s ohledem na 
zajištění praktické použitelnosti norem, by dialog, který má do normalizačních postupů větší 
měrou zapojovat malé a střední podniky a jejich zástupce, měl být strukturován takovým 
způsobem, aby nechával otevřenou možnost přímé účasti na vnitrostátní úrovni, aniž by 
docházelo k mezinárodnímu filtrování. Je mimo jiné v zájmu strukturovaného dialogu, aby 
nebyly oslabeny stávající podmínky účasti malých a středních podniků prostřednictvím 
vnitrostátních normalizačních orgánů.
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Pozměňovací návrh 154
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

1. Evropské normalizační organizace 
podporují a usnadňují přiměřené 
zastoupení a účast všech příslušných 
zainteresovaných subjektů, včetně orgánů 
dozoru nad trhem, malých a středních 
podniků, zaměstnanců a spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran v oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů na jejich 
normalizačních činnostech. Činí tak 
zejména prostřednictvím organizací 
uvedených v příloze III, na úrovni 
vytváření politiky a alespoň v následujících 
fázích tvorby evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení a účast malých a 
středních podniků, spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran v oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů a zástupců 
zaměstnavatelů a zaměstnanců (dále jen 
„sociálních partnerů“), a to zejména 
prostřednictvím organizací uvedených v 
příloze III, na úrovni vytváření politiky a 
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normalizace: alespoň v následujících fázích tvorby
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

1. Evropské normalizační orgány usnadní
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení a účast malých a 
středních podniků, spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran v oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů, a to zejména 
prostřednictvím organizací uvedených v 
příloze III, na úrovni vytváření politiky a 



PE480.857v02-00 56/114 AM\893852CS.doc

CS

následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

alespoň v následujících fázích tvorby 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

1. Evropské normalizační orgány zajistí 
konzultace a zapojení příslušných 
zainteresovaných subjektů, včetně malých 
a středních podniků, spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran v oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů, a to zejména 
prostřednictvím organizací uvedených v 
příloze III, na úrovni vytváření politiky a 
alespoň v následujících fázích tvorby 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zajistí
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 

1. Evropské normalizační orgány umožní
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků, spotřebitelských organizací a 
zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů, a to zejména prostřednictvím 
organizací uvedených v příloze III, na 
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úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

úrovni vytváření politiky a alespoň v 
následujících fázích tvorby evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) hlasovací fáze, kdy organizace 
uvedené v příloze III získají hlasovací 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) vytváření konsenzu prostřednictvím 
zaznamenávání stanovisek organizací 
uvedených v příloze III a jejich 
zohlednění v posouzení toho, zda bylo 
dosaženo konsenzu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytváření konsenzu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) hlasování: během přechodného 
období bude organizacím uvedeným 
v příloze III uděleno hlasovací právo 
vztahující se na body, k nimž zástupce 
dané organizace přispěl na technické 
úrovni, a pokud dotyčná skupina 
zainteresovaných subjektů není 
systematicky a náležitě zastoupena 
nejméně ve dvou třetinách vnitrostátních 
normalizačních organizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) Evropské normalizační organizace za 
účelem zajištění náležitého zastoupení 
zainteresovaných subjektů a zlepšení 
procesu vytváření konsenzu podporují a 
sledují transparentnost přijímání členů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropské normalizační organizace za 
účelem zajištění náležitého zastoupení 
zainteresovaných subjektů a zlepšení 
procesu vytváření konsenzu důsledně 
vyžadují a sledují transparentnost 
přijímání členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Případy nepřiměřeně vysokého 
zastoupení jedné nebo více kategorií 
zainteresovaných subjektů se zabývá 
nezávislé odvolací řízení vedené 
nestrannou smírčí porotou, které náležitě 
zohlední veškeré trvalejší námitky na 
úrovni technického výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Evropské normalizační organizace 
zajistí, aby konsenzus dosažený 
v rozhodnutích jejich technických výborů 
zohledňoval názory členů výboru a 
účastníků z řad organizací, zejména 
organizací uvedených v příloze III, a 
sloužil jako řešení jakýchkoli jimi 
vyslovených trvalejších námitek 
k podstatným otázkám.

Or. en

(Viz znění odst. 34 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace (A7-
0276/2010).)

Pozměňovací návrh 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Evropské normalizační organizace 
udělí „účinné členství“ organizacím 
uvedeným v příloze III, aby posílily 
zastoupení těchto zainteresovaných 
subjektů, které mají v odpovídajících 
normalizačních výborech na vnitrostátní 
úrovni často jen malý vliv, nebo dokonce 
žádný.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Evropské normalizační organizace 
udělí „účinné členství“ organizacím 
uvedeným v příloze III tohoto nařízení, 
aby posílily zastoupení těchto 
zainteresovaných subjektů, které mají 
v odpovídajících normalizačních výborech 
na vnitrostátní úrovni často jen malý vliv, 
nebo dokonce žádný.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Evropské normalizační organizace 
udělí „účinné členství“ organizacím 
uvedeným v příloze III, aby posílily 
zastoupení těchto zainteresovaných 
subjektů, které mají v odpovídajících 
normalizačních výborech na vnitrostátní 
úrovni často jen malý vliv, nebo dokonce 
žádný.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské normalizační orgány zajistí
přiměřené zastoupení – na technické úrovni 
– podniků, výzkumných středisek a 

2. Evropské normalizační orgány 
podporují a usnadňují přiměřené 
zastoupení a účast – na technické úrovni –
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vysokých škol a dalších právnických osob 
v normalizační činnosti týkající se nové 
oblasti s významnými důsledky z hlediska 
politiky nebo technických inovací, pokud 
se dotčené právnické osoby podílely na 
projektu, který s dotčenou oblastí souvisí a 
který je financován z prostředků Unie v 
rámci víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje.

podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol, vnitrostátních orgánů 
dozoru nad trhem v členských státech a 
dalších právnických osob v normalizační 
činnosti týkající se nové oblasti s 
významnými důsledky z hlediska politiky 
nebo technických inovací, pokud se 
dotčené právnické osoby podílely na 
projektu, který s dotčenou oblastí souvisí a 
který je financován z prostředků Unie v 
rámci víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru nad trhem by měly být zapojeny do procesu normalizace a měly by zajišťovat 
znalosti a jeho kvalitu.

Pozměňovací návrh 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení – na technické úrovni 
– podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol a dalších právnických osob 
v normalizační činnosti týkající se nové 
oblasti s významnými důsledky z hlediska 
politiky nebo technických inovací, pokud 
se dotčené právnické osoby podílely na 
projektu, který s dotčenou oblastí souvisí a 
který je financován z prostředků Unie v 
rámci víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje.

2. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení – na technické úrovni 
– příslušných veřejných orgánů, včetně 
orgánů odpovědných za dozor nad trhem 
v členských státech, zaměstnavatelů a 
zaměstnanců jako zástupců bezpečnosti 
práce a podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol a dalších právnických osob 
v normalizační činnosti týkající se nové 
oblasti s významnými důsledky z hlediska 
politiky nebo technických inovací a zvláště 
pak, podílejí-li se tyto právnické osoby na 
projektech, které jsou financovány z 
prostředků Unie v rámci víceletého 
rámcového programu pro činnosti v oblasti 
výzkumu a technického rozvoje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské normalizační orgány zajistí
přiměřené zastoupení – na technické úrovni 
– podniků, výzkumných středisek a 
vysokých škol a dalších právnických osob 
v normalizační činnosti týkající se nové 
oblasti s významnými důsledky z hlediska 
politiky nebo technických inovací, pokud 
se dotčené právnické osoby podílely na 
projektu, který s dotčenou oblastí souvisí a 
který je financován z prostředků Unie v 
rámci víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje.

2. Evropské normalizační organizace 
umožní přiměřené zastoupení – na 
technické úrovni – podniků, výzkumných 
středisek, Společného výzkumného centra 
Komise, vysokých škol a dalších 
právnických osob v normalizační činnosti 
týkající se nové oblasti s významnými 
důsledky z hlediska politiky nebo 
technických inovací, pokud se dotčené 
právnické osoby podílely na projektu, který 
s dotčenou oblastí souvisí a který je 
financován z prostředků Unie v rámci 
víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu, inovací a 
technického rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k normám a jejich 
tvorbě především:
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a) poskytováním bezplatného přístupu ke 
shrnutí norem, která jsou uvedena na 
jejich internetových stránkách;
b) zavedením zvláštních sazeb za 
poskytování norem malým a středním 
podnikům a zpřístupněním balíčků norem 
za snížené ceny;
c) vytipováním projektů normalizace, o 
které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů;
d) zavedením zvláštních sazeb pro malé a 
střední podniky za účast na 
normalizačních činnostech.
2. Národní normalizační organizace 
zasílají evropským normalizačním 
organizacím výroční zprávu o krocích, 
které podnikly za účelem splnění 
požadavků uvedených v odstavci 1, a 
o všech ostatních opatřeních zavedených 
ke posílení účasti malých a středních 
podniků na svých normalizačních 
činnostech. Tuto zprávu zveřejňují na 
svých internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní sazby pro malé a střední podniky jsou nezbytné k usnadnění jejich účasti. Nulové 
sazby by vedly k nejistotě ohledně toho, kdo ponese náklady, a vliv malých a středních 
podniků by tak byl ohrožen.

Pozměňovací návrh 175
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
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1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují – v rámci zásady 
vnitrostátního delegování pravomocí –
přístup malých a středních podniků 
k normám a jejich tvorbě především:
a) vytipováním projektů normalizace, 
o které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů;
b) tím, že malým a středním podnikům 
umožní přístup k normalizačním 
činnostem bez toho, aby se tyto podniky 
musely stát jejich členy;
c) tím, že malým a středním podnikům 
umožní žádat na úrovni technického 
výboru o výjimku z povinnosti přispívat na 
úhradu nákladů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k normám a jejich 
tvorbě především:
a) poskytováním bezplatného přístupu ke 
shrnutí norem, která jsou uvedena na 
jejich internetových stránkách;
b) zavedením zvláštních sazeb za 
poskytování norem malým a středním 
podnikům a zpřístupněním balíčků norem 
za snížené ceny;
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c) vytipováním projektů normalizace, 
o které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů; 
d) umožněním bezplatného přístupu 
malých a středních podniků k návrhům 
norem, aby se mohly podílet na 
normalizačních činnostech;
e) tím, že malým a středním podnikům 
umožní přístup k normalizačním 
činnostem bez toho, aby se tyto podniky 
musely stát jejich členy;
f) tím, že malým a středním podnikům 
umožní žádat na úrovni technického 
výboru o výjimku z povinnosti přispívat na 
úhradu nákladů.
2. Národní normalizační organizace 
zasílají evropským normalizačním 
organizacím výroční zprávu o krocích, 
které podnikly za účelem splnění 
požadavků uvedených v odstavci 1, a 
o všech ostatních opatřeních zavedených k
posílení účasti malých a středních 
podniků na svých normalizačních 
činnostech. Tuto zprávu zveřejňují na 
svých internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Louis Grech

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k normám a jejich 
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tvorbě především zavedením zvláštních 
sazeb za poskytování norem malým a 
středním podnikům a zpřístupněním 
balíčků norem za snížené ceny. Členské 
státy by měly také zvážit možnost 
osvobození mikropodniků od povinnosti 
za tyto služby platit.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Silvana Koch-Mehrin

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k tvorbě norem 
především:
a) poskytováním bezplatného přístupu ke 
shrnutí norem, která jsou uvedena na 
jejich internetových stránkách;
b) zavedením zvláštních sazeb za 
poskytování norem malým a středním 
podnikům a zpřístupněním balíčků norem 
za snížené ceny;
c) vytipováním projektů normalizace, 
o které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů;
d) umožněním přístupu bez překážek pro 
malé a střední podniky, aby se mohly 
podílet na normalizačních činnostech.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby malé a střední podniky měly k návrhům norem přístup bez překážek. Účast 
v technických výborech či pracovních skupinách s sebou nese náklady, které jsou na jedné 
straně nezbytné kvůli zajištění finanční stability normalizačních organizací, na druhé straně 
však mohou pro malé a střední podniky představovat finanční překážku, která jim brání 
v účasti na tomto procesu.

Pozměňovací návrh 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k normám a jejich 
tvorbě především:
a) poskytováním bezplatného přístupu ke 
shrnutí norem, která jsou uvedena na 
jejich internetových stránkách;
b) stanovením zvláštních cen za 
zpřístupnění norem malým a středním 
podnikům a slev za balíčky norem;
c) vytipováním projektů normalizace, 
o které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů;
d) bezplatnou účastí malých a středních 
podniků na přípravě návrhů norem.
2. Národní normalizační organizace 
zasílají evropským normalizačním 
organizacím výroční zprávu o krocích, 
které podnikly za účelem splnění 
požadavků uvedených v odstavci 1, a 
o všech ostatních opatřeních zavedených k
posílení účasti malých a středních 
podniků na svých normalizačních 
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činnostech. Tuto zprávu zveřejňují na 
svých internetových stránkách.

Or. de

Odůvodnění

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
an den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der 
Erarbeitung von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung 
greift damit direkt in den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen 
Normungsorganisationen ein. Da der Anteil an KMUs in der Normung üblicherweise deren 
Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen 
KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) ein kostenloser Zugang zur Normung 
für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der Normung unterlaufen.

Pozměňovací návrh 180
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

k normám
1. Národní normalizační organizace 
podporují a usnadňují přístup malých a 
středních podniků k normám a jejich 
tvorbě především:
a) poskytováním bezplatného přístupu ke 
shrnutí norem, která jsou uvedena na 
jejich internetových stránkách;
b) zavedením zvláštních sazeb za 
poskytování norem malým a středním 
podnikům a zpřístupněním balíčků norem 
za snížené ceny;
c) vytipováním projektů normalizace, o 
které mají malé a střední podniky 
obzvlášť velký zájem, a jejich zařazením 
do svých ročních pracovních programů;
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d) umožněním bezplatné účasti malých a 
středních podniků na normalizačních 
činnostech, aniž by přitom došlo ke 
zvýšení poplatků za účast na normalizaci 
pro ostatní zainteresované subjekty.
2. Národní normalizační organizace 
zasílají evropským normalizačním 
organizacím výroční zprávu o krocích, 
které podnikly za účelem splnění 
požadavků uvedených v odstavci 1, a o 
všech ostatních opatřeních zavedených ke 
zlepšení účasti malých a středních 
podniků na svých normalizačních 
činnostech. Tuto zprávu zveřejňují na 
svých internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Chtějí-li se zainteresované subjekty, včetně malých a středních podniků, podílet na 
normalizaci v oblastech, kde mají své obchodní zájmy, musí se stát členy příslušných 
vnitrostátních výborů. Náklady na činnost vnitrostátního výboru jsou zpravidla rozděleny 
mezi zúčastněné zainteresované subjekty formou členských poplatků na experta. Ustanovení 
tohoto článku by neměla vést k situaci, kdy ostatní zainteresované průmyslové subjekty budou 
mít reálně povinnost dotovat účast malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 181
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Přístup k procesu normalizace

Vnitrostátní normalizační organizace 
poskytnou mikropodnikům a malým 
podnikům, spotřebitelům, včetně osob se 
zdravotním postižením, ochráncům 
životního prostředí, zaměstnancům a 
dalším společenským zainteresovaným 
subjektům bezplatnou účast na své 
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normalizační činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh, který odráží odst. 41 usnesení Evropského parlamentu 
o budoucnosti evropské normalizace, nebude mít žádný vliv na finanční stabilitu 
vnitrostátních úřadů pro normalizaci, protože případné účastnické poplatky hrazené 
omezeným počtem mikropodniků, malých podniků a společenských zainteresovaných subjektů, 
které se účastní vnitrostátní normalizačních aktivit, představují pro vnitrostátní úřady pro 
normalizaci jen nevýznamnou složku jejich příjmu.

Pozměňovací návrh 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Zapojení veřejných orgánů do evropské 

normalizace
Členské státy podporují zapojení 
veřejných orgánů, zejména orgánů 
dohledu nad trhem, do vnitrostátních 
normalizačních činností zaměřených na 
tvorbu nebo revizi norem požadovaných 
Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Podpora spíše než zajištění zastoupení veřejných orgánů představuje realističtější cíl, přičemž 
bude i tak uznána jejich významná úloha.

Pozměňovací návrh 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Zapojení veřejných orgánů do evropské 

normalizace
Členské státy podporují zapojení 
veřejných orgánů, včetně orgánů dohledu 
nad trhem, do vnitrostátních 
normalizačních činností zaměřených na 
tvorbu nebo revizi norem požadovaných 
Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Veřejné orgány by měly být zapojeny na vnitrostátní úrovni. Z tohoto požadavku by nemělo 
vyplývat, že se musí na stanovování norem podílet ve všech případech, protože takový 
požadavek by byl v rozporu se zásadou dobrovolné normalizace. Účast veřejných orgánů by 
se měla obecně omezovat na jednání o záležitostech veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 184
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme roční pracovní program 
evropské normalizace, v němž jsou 
uvedeny evropské normy a produkty 
evropské normalizace, o něž hodlá požádat 
evropské normalizační orgány podle 
článku 7.

1. Komise přijme roční pracovní program 
evropské normalizace, v němž jsou 
uvedeny evropské normy a produkty 
evropské normalizace, o něž hodlá požádat 
evropské normalizační orgány podle 
článku 7 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Robert Rochefort
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme roční pracovní program 
evropské normalizace, v němž jsou 
uvedeny evropské normy a produkty 
evropské normalizace, o něž hodlá požádat 
evropské normalizační orgány podle 
článku 7.

1. Po konzultaci s evropskými 
normalizačními organizacemi a všemi 
příslušnými subjekty, včetně organizací 
uvedených v příloze III, přijme Komise
roční pracovní program evropské 
normalizace, v němž jsou uvedeny 
evropské normy a produkty evropské 
normalizace, o něž hodlá požádat evropské 
normalizační organizace podle čl. 7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní program evropské normalizace 
uvedený v odstavci 1 stanoví konkrétní cíle 
a politiky pro evropské normy a jiné 
produkty evropské normalizace, o něž 
Komise hodlá požádat evropské 
normalizační orgány. V naléhavých 
případech může Komise podat žádosti bez 
předchozího oznámení.

2. Pracovní program evropské normalizace 
uvedený v odstavci 1 stanoví konkrétní cíle 
a politiky pro evropské normy a jiné 
produkty evropské normalizace, o něž 
Komise hodlá požádat evropské 
normalizační orgány. V naléhavých 
případech může Komise podat žádosti po 
konzultaci se strategickým fórem pro 
evropský normalizační systém uvedeným 
v čl. 6 odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento roční pracovní program 
evropské normalizace bude předkládán 
k přezkumu všem zúčastněným stranám, 
aby bylo zajištěno, že odpovídá 
podmínkám trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zřídí strategické fórum pro 
evropský normalizační systém za účelem 
konzultace a koordinace příslušných 
evropských subjektů a zainteresovaných 
stran, včetně organizací uvedených 
v příloze III s ohledem na priority a 
iniciativy evropské politiky. Tato 
platforma mnoha zúčastněných stran 
bude konzultována před přijetím 
víceletého pracovního programu evropské 
normalizace uvedeného v odstavci 1 a při 
každém normalizačním požadavku ve
smyslu čl. 7 odst. 1. Fórum bude sloužit 
také jako platforma mnoha zúčastněných 
stran v oblasti IKT, kterou navrhuje 
Komise ve svém sdělení KOM(2011)0311. 

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu.

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz politické cíle, 
jasně uvedené v požadavku Komise, a být 
založeny na konsenzu.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu.

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
přiměřené lhůtě vypracovaly návrh 
evropské normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu. Požadavek
Komise je za tímto účelem předkládán po 
konzultaci s evropskými normalizačními 
organizacemi a příslušnými zúčastněnými 
subjekty, které se podílejí na činnosti 
platformy mnoha zúčastněných stran 
uvedené v článku 18a.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v pododstavci 1 je 
přijat poté, co v přiměřené časové lhůtě 
proběhnou konzultace s výborem 
vnitrostátních expertů zřízeným 
odpovídající odvětvovou směrnicí, pakliže 
taková směrnice existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu.

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, být v souladu se zásadou 
univerzálního designu, brát v potaz 
veřejný zájem a být založeny na konsenzu.
Uvedená lhůta je pro evropské 
normalizační orgány platná, aniž je tím 
dotčen požadavek uvedený v čl. 5 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
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dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu.

dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu. Organizace 
evropských zúčastněných stran uvedené 
v příloze III jsou odpovídajícím způsobem 
informovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem a 
být založeny na konsenzu.

1. Komise může požádat jeden nebo více 
evropských normalizačních orgánů, aby v 
dané lhůtě vypracovaly návrh evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, a být založeny na 
konsenzu.

Or. el

Pozměňovací návrh 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný evropský normalizační orgán 
do jednoho měsíce po jejím obdržení 
uvede, zdá žádost podle odstavce 1 přijímá.

2. Příslušný evropský normalizační orgán 
do tří měsíců po jejím obdržení a za 
předpokladu, že byla v průběhu 
navrhovacího procesu řádně 
konzultována, uvede, zdá žádost podle 
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odstavce 1 přijímá.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců po vyrozumění o přijetí 
podle odstavce 2 Komise informuje
příslušný evropský normalizační orgán o 
udělení grantu na vypracování evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace.

3. Do jednoho měsíce po vyrozumění o 
přijetí podle odstavce 2 Komise informuje 
příslušný evropský normalizační orgán o 
udělení grantu na vypracování evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být schopna pracovat stejně rychle jako evropské normalizační organizace, 
pro něž je v čl. 7 odst. 2 stanovena lhůta jednoho měsíce.

Pozměňovací návrh 197
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců po vyrozumění o přijetí 
podle odstavce 2 Komise informuje 
příslušný evropský normalizační orgán o 
udělení grantu na vypracování evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace.

3. Do dvou měsíců po vyrozumění o přijetí 
podle odstavce 2 Komise informuje 
příslušný evropský normalizační orgán o 
udělení grantu na vypracování evropské 
normy nebo produktu evropské 
normalizace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi.

1. Pokud se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že harmonizovaná 
norma zcela nesplňuje požadavky, které 
má tato norma upravovat a které jsou 
stanoveny v příslušných právních 
předpisech Unie, musí o tom informovat 
Komisi.

Or. en

(Viz znění odst. 25 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace (A7-
0276/2010).)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Evropský parlament se na řádném legislativním postupu podílí jako 
rovnocenný partner Rady, musí mít právo vznášet námitky proti některým harmonizovaným 
normám.

Pozměňovací návrh 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi.

1. Pokud se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že harmonizovaná 
norma zcela nesplňuje požadavky, které 
má tato norma upravovat a které jsou 
stanoveny v příslušných právních 
předpisech Unie, musí o tom informovat 
Komisi a podat k tomu podrobné 
vysvětlení s důkazy, jimiž své tvrzení 
doloží. Komise bezodkladně svolá 
strategické fórum pro evropský 
normalizační systém uvedené v čl. 6 odst. 
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2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi.

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi a svou stížnost 
důkladně odůvodnit.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba zamezit národnímu protekcionismu, který by mohl ohrozit evropskou jednotu a 
konkurenceschopnost. Členské státy proto musí mít povinnost každé negativní hodnocení 
kvality harmonizovaných norem vždy odůvodnit.

Pozměňovací návrh 201
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi.

1. Pokud se členský stát domnívá, že 
harmonizovaná norma zcela nesplňuje 
požadavky, které má tato norma upravovat 
a které jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech Unie, musí o tom 
informovat Komisi a podat k tomu 
podrobné vysvětlení s důkazy, jimiž své 
tvrzení doloží.



AM\893852CS.doc 81/114 PE480.857v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise na svých internetových 
stránkách uveřejní a pravidelně 
aktualizuje seznam harmonizovaných 
norem, na něž se vztahuje rozhodnutí 
uvedené v odst. 2.

Or. en

(Viz znění odst. 26 zprávy Evropského parlamentu k budoucnosti evropské normalizace (A7-
0276/2010).)

Odůvodnění

V zájmu jistoty trhu je důležité, aby rozhodnutí Komise neuznat na základě předpokladu shody 
s právními předpisy určitou harmonizovanou normu bylo co nejprůhlednější.

Pozměňovací návrh 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) tohoto 
článku se přijme v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 2.

4. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) tohoto 
článku se přijme v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 2 poté, 
co bylo konzultováno na půdě 
strategického fóra pro evropský 
normalizační systém uvedeného v čl. 6 
odst. 2a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) tohoto 
článku se přijme v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 2.

4. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) tohoto 
článku se přijme v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 2 poté, 
co v přiměřené časové lhůtě proběhnou 
konzultace s výborem vnitrostátních 
expertů zřízeným odpovídající odvětvovou 
směrnicí, pakliže taková směrnice 
existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) tohoto 
článku se přijme v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 3.

5. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) tohoto 
článku se přijme v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 3 poté, 
co bylo konzultováno na půdě 
strategického fóra pro evropský 
normalizační systém uvedeného v čl. 6 
odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) tohoto 
článku se přijme v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 3.

5. Rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) tohoto 
článku se přijme v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 18. odst. 3 poté, 
co v přiměřené časové lhůtě proběhnou 
konzultace s výborem vnitrostátních 
expertů zřízeným odpovídající odvětvovou 
směrnicí, pakliže taková směrnice 
existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud Komise nebyla informována o 
námitce proti harmonizované normě nebo 
takovou námitku považovala za 
neodůvodněnou, bezodkladně tuto normu 
uveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Uznávání a používání technických 
specifikací v oblasti IKT

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Uznávání a používání technických 
specifikací v oblasti IKT

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Othmar Karas

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Uznávání a používání technických 
specifikací v oblasti IKT

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Uznávání a používání technických 
specifikací v oblasti IKT

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Článek 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Uvádění technických specifikací v oblasti 
IKT

Or. en

Odůvodnění

Běžněji se používá termínu uvádění norem, nikoli uznávání norem.

Pozměňovací návrh 213
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy 
uvedeného ve směrnici 2004/18/ES nebo z 
vlastního podnětu může Komise 
rozhodnout o uznání technických 
specifikací, které nejsou vnitrostátními, 
evropskými ani mezinárodními normami a 
které splňují požadavky stanovené v 
příloze II jako normy pro oblast IKT.

Na návrh členských států, orgánu veřejné 
správy nebo z vlastního podnětu může 
Komise po konzultacích s evropskými 
normalizačními organizacemi a 
s platformou mnoha zúčastněných stran 
pro normalizaci IKT zřízenou 
rozhodnutím Komise ze dne 28. listopadu 
2011 (2011/C349/04) rozhodnout o uznání 
technických specifikací na poli IKT, které 
nejsou vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II, pro 
referenční účely v rámci zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu může Komise rozhodnout o uznání 
technických specifikací, které nejsou 
vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu a po konzultacích se zástupci 
všech zúčastněných stran, včetně 
evropských normalizačních organizací, 
může Komise rozhodnout o uznání 
technických specifikací, které nejsou 
vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy 
uvedeného ve směrnici 2004/18/ES nebo z 
vlastního podnětu může Komise 
rozhodnout o uznání technických 
specifikací, které nejsou vnitrostátními, 
evropskými ani mezinárodními normami a 
které splňují požadavky stanovené v 
příloze II jako normy pro oblast IKT.

Na návrh členského státu nebo z vlastního 
podnětu a po konzultacích s evropskými 
normalizačními organizacemi může 
Komise rozhodnout o uznání a používání 
technických specifikací v oblasti IKT, 
které nejsou vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu může Komise rozhodnout o uznání 
technických specifikací, které nejsou 
vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu a po konzultacích se všemi 
dotčenými stranami může Komise 
rozhodnout o uznání technických 
specifikací, které nejsou vnitrostátními, 
evropskými ani mezinárodními normami a 
které splňují požadavky stanovené v 
příloze II jako normy pro oblast IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu může Komise rozhodnout o 
uznání technických specifikací, které 
nejsou vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu může Komise rozhodnout o 
uvádění technických specifikací, které 
nejsou vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Or. en

Odůvodnění

Běžněji se používá termínu uvádění norem, nikoli uznávání norem.

Pozměňovací návrh 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na návrh orgánu veřejné správy uvedeného 
ve směrnici 2004/18/ES nebo z vlastního 
podnětu může Komise rozhodnout o 
uznání technických specifikací, které 
nejsou vnitrostátními, evropskými ani 
mezinárodními normami a které splňují 
požadavky stanovené v příloze II jako 
normy pro oblast IKT.

Na návrh členského státu, orgánu veřejné 
správy uvedeného ve směrnici 2004/18/ES 
nebo z vlastního podnětu a po 
konzultacích s evropskými 
normalizačními organizacemi a 
příslušnými zúčastněnými stranami může 
Komise rozhodnout o uznání technických 
specifikací, které nejsou vnitrostátními, 
evropskými ani mezinárodními normami a 
které splňují požadavky stanovené v 
příloze II jako normy pro oblast IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy pro oblast IKT uvedené v článku 9 
tvoří obecné technické specifikace podle 
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES a 
nařízení (ES) č. 2342/2002.

Technické specifikace pro oblast IKT 
uvedené v článku 9 tohoto nařízení tvoří 
obecné technické specifikace podle 
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES a 
nařízení (ES) č. 2342/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy pro oblast IKT uvedené v článku 9 
tvoří obecné technické specifikace podle 
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES a 

Uznané normy pro oblast IKT uvedené v 
článku 9 tvoří obecné technické specifikace 
podle směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES a 
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nařízení (ES) č. 2342/2002. nařízení (ES) č. 2342/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Toine Manders

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Používání norem IKT pro sociální služby 

včetně služeb v oblasti zdravotní péče
Normy týkající se služeb nejsou tímto 
nařízením dotčeny. Evropský 
normalizační systém zohlední obecná 
ustanovení usnadňující poskytování 
sociálních služeb, včetně služeb v oblasti 
zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ověřování kvality evropských norem a 
produktů evropské normalizace a jejich 
souladu s příslušnými politikami a 
právními předpisy Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce, semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost, 
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, která mají zajistit urychlení 
tvorby a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace;

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce, semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost, 
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, která mají zajistit urychlení 
tvorby a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace, nikoli 
však na úkor zásad otevřenosti, kvality, 
transparentnosti a konsenzu mezi všemi 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce, semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost, 
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, která mají zajistit urychlení 
tvorby a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace;

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce, včetně spolupráce 
mezinárodní, semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost, 
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, která mají zajistit urychlení 
tvorby a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce, semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost, 
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, která mají zajistit urychlení
tvorby a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace;

c) provádění přípravných či doplňkových 
prací v souvislosti s evropskou 
normalizací, jako jsou studie, činnosti 
spolupráce (včetně spolupráce 
mezinárodní), semináře, hodnocení, 
srovnávací analýzy, výzkumná činnost,
laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky, 
práce týkající se posuzování shody a 
opatření, jejichž cílem je v rámci 
technických a finančních možností
zajistit, aby byla co nejvíce urychlena
tvorba a revize evropských norem a 
produktů evropské normalizace, nikoli 
však na úkor zásad otevřenosti, kvality, 
transparentnosti a konsenzu mezi všemi 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, zpracovávání 
odborné dokumentace a poskytování 
informací zúčastněným stranám;

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, zpracovávání 
odborné dokumentace a poskytování 
informací zúčastněným stranám. Tyto 
činnosti jsou zpřístupněny osobám se 
zdravotním postižením, a to ve stejné míře, 
v jaké se na nich může podílet kdokoli 
jiný;
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Or. en

Pozměňovací návrh 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, zpracovávání 
odborné dokumentace a poskytování 
informací zúčastněným stranám;

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, mezinárodní 
regulační dialog, zpracovávání odborné 
dokumentace a poskytování informací 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, zpracovávání 
odborné dokumentace a poskytování 
informací zúčastněným stranám;

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, mezinárodní a 
regulační dialog, zpracovávání odborné 
dokumentace a poskytování informací 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Małgorzata Handzlik
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, koordinace 
normalizačních činností, zpracovávání 
odborné dokumentace a poskytování 
informací zúčastněným stranám;

d) činnosti ústředních sekretariátů 
evropských normalizačních orgánů, jako 
jsou rozvoj politik, mezinárodní 
spolupráce a dialogy v oblasti norem, 
koordinace normalizačních činností, 
zpracovávání odborné dokumentace a 
poskytování informací zúčastněným 
stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě potřeby překlad evropských 
norem nebo produktů evropské 
normalizace používaných na podporu 
politik a právních předpisů Unie do jiných 
úředních jazyků Unie, než jsou pracovní 
jazyky evropských normalizačních orgánů, 
nebo – v řádně odůvodněných případech –
i do jiných jazyků, než jsou úřední jazyky 
Unie;

e) překlad evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace 
používaných na podporu politik a právních 
předpisů Unie do jiných úředních jazyků 
Unie, než jsou pracovní jazyky evropských 
normalizačních orgánů, nebo – v řádně 
odůvodněných případech – i do jiných 
jazyků, než jsou úřední jazyky Unie;

Or. el

Pozměňovací návrh 231
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů 
pro uživatele nebo informací o 
osvědčených postupech a přípravy 
osvětových činností;

f) vypracování přístupných informací 
nezbytných pro vysvětlení, výklad a 
zjednodušení evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace, včetně 
vypracování návodů pro uživatele nebo 
informací o osvědčených postupech a 
přípravy osvětových činností. Tyto 
informace musí být dostupné osobám se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů 
pro uživatele nebo informací o 
osvědčených postupech a přípravy 
osvětových činností;

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů 
pro uživatele nebo informací o 
osvědčených postupech a přípravy 
osvětových činností. Tyto informace a 
materiály musí být k dispozici 
v přístupném elektronickém formátu nebo 
ve formátu přístupném osobám se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů 
pro uživatele nebo informací o 
osvědčených postupech a přípravy 
osvětových činností;

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení 
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů 
pro uživatele, shrnutí norem nebo 
informací o osvědčených postupech a 
přípravy osvětových činností;

Or. fr

Odůvodnění

Spletitost norem a nedostatek zdrojů či schopností může podniky často odradit od jejich 
používání. Měla by být proto k dispozici shrnutí norem, obsahující nejdůležitější informace, 
která by používání norem usnadnila.

Pozměňovací návrh 234
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušení
evropských norem nebo produktů evropské 
normalizace, včetně vypracování návodů
pro uživatele nebo informací o 
osvědčených postupech a přípravy 
osvětových činností;

f) vypracování informací nezbytných pro 
vysvětlení, výklad a zjednodušenou 
prezentaci evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace, například 
v podobě návodů pro uživatele, shrnutí 
norem nebo souhrnných informací o 
osvědčených postupech, osvětových 
strategií a školicích programů;

Or. el

Pozměňovací návrh 235
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) šíření bezplatných harmonizovaných 
norem;

Or. en

Odůvodnění

Normy, jejichž používání je s ohledem na evropské právní předpisy de facto povinné, jako je 
tomu v případě tzv. harmonizovaných norem, by měly být dostupné bezplatně. V železničním 
odvětví jsou harmonizované normy vytvářeny za účelem předpokladu shody s technickými 
specifikacemi pro interoperabilitu (TSI), které se zakládají na směrnici o interoperabilitě 
železnic (2005/5). Tyto normy by vzhledem ke své kvazimandatorní povaze měly být dostupné 
bezplatně.

Pozměňovací návrh 236
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování právních a technických 
poznatků, včetně studií, v souvislosti s 
posouzením potřebnosti a tvorby 
evropských norem a produktů evropské 
normalizace;

b) poskytování právních a technických 
poznatků, včetně studií, v souvislosti s 
posouzením potřebnosti a tvorby 
evropských norem a produktů evropské 
normalizace a odborné přípravy expertů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) grantů na činnosti; a) grantů na činnosti založených na 
orientačním ročním pracovním plánu 
předloženém evropskými normalizačními 
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organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) grantů na provozní náklady pro 
evropské normalizační orgány a 
organizace uvedené v příloze III v souladu 
s pravidly stanovenými v nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. Granty na 
provozní náklady se v případě opětovného 
poskytnutí automaticky nesnižují.

b) grantů na provozní náklady pro 
evropské normalizační organizace a 
organizace uvedené v příloze III v souladu 
s pravidly stanovenými v nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. Granty na 
provozní náklady se v případě opětovného 
poskytnutí automaticky nesnižují.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí, že návrhy grantů na 
činnosti a na provozní náklady budou 
vyhodnoceny nejpozději dva měsíce po 
jejich předložení evropskými
normalizačními organizacemi a že 
v případě schválených návrhů bude 
možné podepsat smlouvy nejpozději za 
další dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví způsoby financování 
uvedené v odstavcích 1 a 2, částky grantů a 
případně i maximální procentní podíly
financování podle druhu činnosti.

3. Komise se s evropskými 
normalizačními orgány dohodne na 
způsobech financování uvedených
v odstavcích 1 a 2, částkách grantů a 
případně i maximálních procentních 
podílech financování podle druhu činnosti.
Tato dohoda se zakládá na víceletém 
finančním plánu a zahrnuje jasné pokyny 
platné pro všechny příslušné útvary 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví způsoby financování 
uvedené v odstavcích 1 a 2, částky grantů a 
případně i maximální procentní podíly 
financování podle druhu činnosti.

3. Komise po konzultacích s evropskými 
normalizačními orgány stanoví způsoby 
financování uvedené v odstavcích 1 a 2, 
částky grantů a případně i maximální
procentní podíly financování podle druhu 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise navíc souhlasí bez ohledu na 
výše uvedená ustanovení v případě grantů 
na činnosti stanovit procentuální výši 
financování ročního pracovního plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) malé a střední podniky, spotřebitelské 
organizace a zúčastněné strany v oblasti 
životního prostředí a zúčastněné 
společenské subjekty jsou přiměřeně 
zastoupeny v evropské normalizaci, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 1.

b) malé a střední podniky, spotřebitelské 
organizace a zúčastněné strany v oblasti 
životního prostředí a zúčastněné 
společenské subjekty jsou přiměřeně 
zastoupeny v evropské normalizaci, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 1, za předpokladu, že 
příslušní experti z řad těchto 
zúčastněných stran jsou k dispozici a jsou 
ochotni se zapojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) malé a střední podniky, spotřebitelské 
organizace a zúčastněné strany v oblasti 
životního prostředí a zúčastněné 
společenské subjekty jsou přiměřeně 
zastoupeny v evropské normalizaci, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 1.

b) malé a střední podniky, spotřebitelské 
organizace a zúčastněné strany v oblasti 
životního prostředí a zúčastněné 
společenské subjekty jsou přiměřeně 
zastoupeny a mají přiměřenou účast v 
evropské normalizaci, jak je uvedeno v čl. 
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5 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Barbara Weiler

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) malé a střední podniky, spotřebitelské 
organizace a zúčastněné strany v oblasti 
životního prostředí a zúčastněné 
společenské subjekty jsou přiměřeně 
zastoupeny v evropské normalizaci, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 1.

b) evropské normalizační organizace 
umožní přiměřenou účast malých a 
středních podniků, spotřebitelské 
organizace, zaměstnanci a zúčastněné 
strany v oblasti životního prostředí a 
zúčastněné společenské subjekty jsou 
přiměřeně zastoupeny v evropské 
normalizaci, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přizpůsobení kritérií pro uznávání 
norem v oblasti IKT stanovených v příloze 
II technickému vývoji;

b) přizpůsobení kritérií pro používání 
technických specifikací v oblasti IKT 
stanovených v příloze II k technickému 
vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Rozhodnutí uvedená pod písm. a) a b) 
jsou přijata po konzultacích s evropskými 
normalizačními organizacemi a 
strategickým fórem pro evropský 
normalizační systém uvedeným v čl. 6 
odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Rozhodnutí uvedená pod písm. a) a b) 
jsou přijata po konzultacích s evropskými 
normalizačními organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí mají pro normalizační systém zásadní význam, a musí se na nich proto podílet 
evropské normalizační organizace.

Pozměňovací návrh 249
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. Výbor se nejméně dvakrát za 
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rok sejde s evropskými a vnitrostátními 
normalizačními organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí mají pro normalizační systém zásadní význam, a z tohoto důvodu se na nich musí 
podílet evropské normalizační organizace.

Pozměňovací návrh 250
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Platforma mnoha zúčastněných stran

1. Zřízena bude platforma mnoha 
zúčastněných stran, která bude Komisi a 
výboru uvedenému v článku 18 poskytovat 
poradenství v záležitostech týkajících se 
provádění evropské normalizační politiky 
v souvislosti s regulačním přístupem 
k normalizaci a jejím hospodářským a 
společenským dopadům.
2. Platformu mnoha zúčastněných stran 
tvoří:
a) zástupci veřejných orgánů členských 
států;

b) evropské organizace uvedené v příloze 
III;
c) evropské normalizační organizace;
d) evropské organizace zastupující 
zúčastněné strany z oblasti průmyslu a 
další společenské zúčastněné strany.
3. Konzultace s platformou mnoha 
zúčastněných stran budou vedeny:
a) během příprav požadavků na nové 
normy určených evropským 
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normalizačním organizacím v souladu 
s čl. 7 odst. 1;
b) kdykoli některá z příslušných 
zúčastněných stran, včetně orgánů dozoru 
nad trhem, zjistí v normách nedostatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské normalizační orgány zasílají 
Komisi výroční zprávu o provádění tohoto 
nařízení. Zpráva obsahuje podrobné 
informace o:

1. Evropské normalizační orgány zasílají 
Komisi výroční zprávu o provádění tohoto 
nařízení. Zpráva obsahuje informace o:

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Přezkum

Toto nařízení bude pět let poté, co vstoupí 
v platnost, přezkoumáno za účelem 
posouzení pokroku dosaženého při plnění 
cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v čl. 6 odst. 3 se zrušuje první odrážka; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedený článek se týká mandátů. Pojem mandátů se v článku 7 tohoto legislativního návrhu 
již neobjevuje a lhůta kratší než jeden měsíc neumožňuje evropským normalizačním 
organizacím, aby s vnitrostátními normalizačními organizacemi vedly konzultace, které by 
mohly být užitečné. Až doposud byly mandáty týkající se normalizace v oblasti železnic 
schvalovány na základě dvojího slyšení ve výboru: stanoviska sekčního výboru a schválení 
vydávaného Výborem pro normy a technické předpisy.

Pozměňovací návrh 254
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní seznam národních 
normalizačních orgánů a veškeré jeho 
aktualizace v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Po koordinaci s evropskými 
normalizačními organizacemi zveřejní 
Komise seznam národních normalizačních 
organizací a veškeré jeho aktualizace v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla veškeré aktualizace předem konzultovat s evropskými normalizačními 
organizacemi. Tato koordinace zajistí soudržnost systému a zásady vnitrostátního delegování 
pravomocí.

Pozměňovací návrh 255
Lara Comi, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní seznam národních 
normalizačních orgánů a veškeré jeho 
aktualizace v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Po koordinaci s evropskými 
normalizačními organizacemi zveřejní 
Komise seznam národních normalizačních 
organizací a veškeré jeho aktualizace na 
svých internetových stránkách a v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Návrh nařízení
Příloha 2 – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POŽADAVKY NA UZNÁVÁNÍ
TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ V 
OBLASTI IKT

POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ 
TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ V 
OBLASTI IKT

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 2 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace byly vypracovány 
na základě otevřeného rozhodování 
přístupného všem zúčastněným stranám na 
trhu nebo trzích, jichž se dotčená norma
týká;

Technické specifikace byly vypracovány 
na základě otevřeného rozhodování 
přístupného všem zúčastněným stranám na 
trhu nebo trzích, jichž se dotčená technická 
specifikace týká;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 2 – písm. c – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) Byla vynaložena snaha zajistit účast 
všech zainteresovaných kategorií 
zúčastněných stran, aby se dosáhlo 
vyváženosti.

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přiměřené zastoupení:
i) technické specifikace byly vytvořeny za 
účasti všech zúčastněných stran;
ii) zastoupení všech kategorií 
zúčastněných stran bylo vyvážené.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Práva duševního vlastnictví nezbytná k 
provádění specifikací jsou žadatelům 

c) Práva duševního vlastnictví nezbytná k 
provádění specifikací jsou žadatelům 
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udělována na (spravedlivém) přiměřeném a 
nediskriminačním základě (zásady 
(F)RAND), což zahrnuje, dle uvážení 
držitele práv duševního vlastnictví, i 
bezplatné povolení k využívání duševního 
vlastnictví;

udělována na (spravedlivém) přiměřeném a 
nediskriminačním základě (zásady 
(F)RAND), což zahrnuje i bezplatné 
povolení k využívání duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) soudržnost; 
specifikace nejsou v rozporu se stávajícími 
evropskými či mezinárodními normami.

Or. en

Odůvodnění

Soudržnost evropských norem a jejich zavedení na globální úrovni mají zásadní význam pro 
dosažení cílů konkurenceschopnosti a inovací.

Pozměňovací návrh 262
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) je zachována zásada soudržnosti:
technické specifikace nesmí být v rozporu 
se stávajícími vnitrostátními, evropskými a 
mezinárodními normami či normami, na 
jejichž návrhu se pracuje, a nesmí je ani 
duplikovat.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) legitimizační postup: 
specifikace byly schváleny na základě 
legitimizačního postupu, jehož součástí je 
i veřejné posouzení, kterého se účastní 
evropské a vnitrostátní normalizační 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno zajistit, aby nové normy byly ve shodě se stávajícím systémem a aby vlivem 
protichůdných norem nevznikaly překážky bránící obchodu a inovacím. K tomu přispěje silný 
legitimizační postup.

Pozměňovací návrh 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Příloha 3 – bod a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Evropská organizace zastupující malé a 
střední podniky v činnostech evropské 
normalizace:

a) Evropská horizontální organizace 
zastupující řemeslníky a malé a střední 
podniky v činnostech evropské 
normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha 3 – bod a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Evropská organizace zastupující malé a 
střední podniky v činnostech evropské 
normalizace:

a) Evropská a vnitrostátní organizace 
zastupující malé a střední podniky v 
činnostech evropské normalizace:

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na zachování co nejtěsnější vazby normalizačního plánování a trhu a s ohledem na 
zajištění praktické použitelnosti norem, by dialog, který má do normalizačních postupů větší 
měrou zapojovat malé a střední podniky a jejich zástupce, měl být strukturován takovým 
způsobem, aby nechával otevřenou možnost přímé účasti na vnitrostátní úrovni, aniž by 
docházelo k mezinárodnímu filtrování. Je mj. v zájmu strukturovaného dialogu, aby nebyly 
oslabeny stávající podmínky účasti malých a středních podniků prostřednictvím vnitrostátních 
normalizačních orgánů.

Pozměňovací návrh 266
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování zájmů spotřebitelů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování zájmů spotřebitelů, včetně 
spotřebitelů, kteří jsou obzvláště zranitelní 
v důsledku svého mentálního či tělesného 
postižení, věku či důvěřivosti, v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 3 – bod d – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Evropská organizace zastupující sociální 
zájmy v činnostech evropské normalizace:

d) Evropská organizace zastupující sociální 
zájmy, chápaná jako organizace odborová 
či organizace zastupující zaměstnance, v 
činnostech evropské normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Příloha 3 – bod d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Evropská organizace zastupující 
sociální zájmy v činnostech evropské 
normalizace:

d) Evropská organizace zastupující v 
činnostech evropské normalizace zájmy 
pracujících v oblasti zdraví a bezpečnosti 
na pracovišti:

Or. en

Odůvodnění

Účelem přílohy III písm. d) je zahrnout evropskou organizaci zastupující v činnostech 
evropské normalizace zájmy pracujících v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Výraz 
„sociální“ má nicméně příliš široký význam, a mohl by vytvářet právní nejistotu. Evropským 
organizacím zastupujícím některé další sociální zájmy je věnován samostatný pozměňovací 
návrh.

Pozměňovací návrh 269
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) která je nevládní, nezisková a nezávislá 
na průmyslových, obchodních a 
podnikatelských nebo jiných 

i) která je nevládní, nezisková, 
reprezentativní a nezávislá na 
průmyslových, obchodních a 
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neslučitelných zájmech; podnikatelských nebo jiných 
neslučitelných zájmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) která je nevládní, nezisková a nezávislá 
na průmyslových, obchodních a 
podnikatelských nebo jiných 
neslučitelných zájmech;

i) která je nevládní, nezisková, 
reprezentativní a nezávislá na 
průmyslových, obchodních a 
podnikatelských nebo jiných 
neslučitelných zájmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů a 
zranitelných skupin, jako jsou osoby se 
zdravotním postižením, v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů, a zejména 
pak nejzranitelnějších skupin, jako jsou 
osoby se zdravotním postižením, v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Konstantinos Pupakis

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů zranitelných 
skupin, jako jsou osoby se zdravotním 
postižením, v postupu normalizace na 
evropské úrovni;

Or. el

Pozměňovací návrh 274
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování sociálních zájmů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají v 
zastupování zájmů pracujících v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Účelem přílohy III písm. d) je zahrnout evropskou organizaci zastupující v činnostech 
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evropské normalizace zájmy pracujících v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Výraz 
„sociální“ má nicméně příliš široký význam, a mohl by vytvářet právní nejistotu. Evropským 
organizacím zastupujícím některé další sociální zájmy je věnován samostatný pozměňovací 
návrh.

Pozměňovací návrh 275
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) která je pověřena neziskovými 
vnitrostátními sociálními organizacemi 
nejméně ve dvou třetinách členských států, 
aby zastupovala sociální zájmy v postupu 
normalizace na evropské úrovni.

iii) která je pověřena neziskovými 
vnitrostátními organizacemi pracujících 
nejméně ve dvou třetinách členských států, 
aby zastupovala zájmy pracujících v 
postupu normalizace na evropské úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Účelem přílohy III písm. d) je zahrnout evropskou organizaci zastupující v činnostech 
evropské normalizace zájmy pracujících v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Výraz 
„sociální“ má nicméně příliš široký význam, a mohl by vytvářet právní nejistotu. Evropským 
organizacím zastupujícím některé další sociální zájmy je věnován samostatný pozměňovací 
návrh.

Pozměňovací návrh 276
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Příloha 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Evropská organizace zastupující 
v činnostech evropské normalizace jiné 
sociální zájmy, než jaké jsou uvedeny pod 
písm. b), c) a d):
i) která je nevládní, nezisková a nezávislá 
na průmyslových, obchodních a 
podnikatelských nebo jiných 
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neslučitelných zájmech;
ii) jejíž statutární cíle a činnosti spočívají 
v zastupování sociálních zájmů v postupu 
normalizace na evropské úrovni;
iii) která je pověřena neziskovými 
vnitrostátními sociálními organizacemi 
nejméně ve dvou třetinách členských 
států, aby zastupovala sociální zájmy 
v postupu normalizace na evropské 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh otevírá možnost vzniku dalších evropských organizací zastupujících 
sociální zájmy, které nejsou v současnosti zahrnuty v příloze III, a možnost jejich podpory ze 
strany Unie, pakliže tyto organizace budou splňovat touto přílohou stanovená kritéria.


