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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o budoucnosti evropské normalizace
(2010/2051(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na veřejné slyšení o budoucnosti evropské normalizace, které dne 23. června 
2010 uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

– s ohledem na reakce na veřejnou konzultaci Komise o přezkumu evropského systému 
normalizace, která se konala od 23. března do 21. května 2010,

– s ohledem na studii hodnocení dopadu „normalizačního balíčku“, která byla vypracována 
pro generální ředitelství Komise pro podniky a průmysl (9. března 2010),

– s ohledem na zprávu panelu odporníků pro přezkum evropského systému normalizace 
(EXPRESS) nazvanou „Normalizace pro konkurenceschopnou a inovativní Evropu: vize 
pro rok 2020“ (únor 2010),

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho ze dne 9. května 2010 určenou předsedovi 
Komise nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na studii přístupu MSP k evropské normalizaci nazvanou „Umožnit malým a 
středním podnikům lépe využívat přínosy vyplývající z norem a zapojení se do 
normalizace“, kterou zadaly Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a  Evropský výbor 
pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) (srpen 2009),

– s ohledem na studii přístupu k normalizaci, která byla vypracována pro generální 
ředitelství Komise pro podniky a průmysl (10. března 2009),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 21. prosince 2009 o uplatňování směrnice 98/34/ES 
v období od 2006 do 2008 (KOM(2009)0690) a na doprovodný pracovní dokument 
útvarů Komise (SEK(2009)1704),

– s ohledem na bílou knihu ze dne 3. července 2009 nazvanou „Modernizace normalizace 
v oblasti informačních a komunikačních technologií v EU – kroky kupředu“ 
(KOM(2009)0324),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. září 2008 o normalizaci a inovaci,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2008 nazvané „Cesta ke zvýšení přínosu 
normalizace pro inovaci v Evropě“ (KOM(2008)0133),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. října 2004 o úloze evropské normalizace v rámci 
evropských politik a právních předpisů (KOM(2004)0674) a doprovodný pracovní 
dokument útvarů Komise nazvaný „Výzvy pro evropskou normalizaci“,
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. února 2004 nazvané „Začlenění 
environmentálních aspektů do evropské normalizace“ (KOM(2004)0130),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. července 2001 o evropských 
politických zásadách v oblasti mezinárodní normalizace (SEK(2001)1296),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 1999 o zprávě Komise o účinnosti a 
odpovědnosti v evropské normalizaci podle nového přístupu1,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 13. května 1998 o účinnosti a odpovědnosti 
v evropské normalizaci podle nového přístupu (KOM(1998)0291,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 
2006 o financování evropské normalizace2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, 
kterou se stanoví postup při poskytování informací v oblasti technických norem a 
předpisů3,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v 
oblasti informačních technologií a telekomunikací4,

– s ohledem na vídeňskou dohodu z června 1991 o technické spolupráci mezi ISO a CEN a 
drážďanskou dohodu ze září 1996 o výměně technických údajů mezi CENELEC a IEC,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2010) a 
stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

A. vzhledem k tomu, že evropský systém normalizace byl ústředním prvkem při vytváření 
jednotného trhu, a to zejména díky využívání norem v klíčových legislativních oblastech 
v rámci „nového přístupu“, který byl začleněn do nového legislativního rámce, 

B. vzhledem k tomu, že stávající právní rámec přispěl k úspěchu evropské normalizace tím, 
že umožnil rozvoj evropských norem, které všechny hospodářské subjekty potřebují k 
zajištění hladkého fungování vnitřního trhu, usnadnění světového obchodu a přístupu na 
trh a k posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti,

C. vzhledem k tomu, že evropský systém normalizace hraje klíčovou úlohu při naplňování 
rostoucích potřeb evropské politiky a právních předpisů v oblasti norem, jež jsou schopny 
zajistit bezpečnost, dostupnost, inovaci a interoperabilitu produktů a ochranu životního 
prostředí, 

D. vzhledem k tomu, že Montiho zpráva o nové strategii pro jednotný trh zdůrazňuje, že je 

                                               
1 Úř. věst. C 150, 28.5.1999, s. 624.
2 Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 9.
3 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37-48.
4 Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31-37.
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třeba přezkoumat evropský proces normalizace, zachovat přínosy stávajícího systému a 
nalézt správnou rovnováhu mezi evropskými a vnitrostátními hledisky,

E. vzhledem k tomu, že proto, aby evropská normalizace byla schopna reagovat na budoucí 
potřeby podniků a spotřebitelů a poskytovat veškeré potenciální přínosy při podpoře 
veřejných a společenských cílů, musí se přizpůsobit výzvám vyplývajícím z globalizace, 
ze změny klimatu, vzniku nových hospodářských sil a z technologického rozvoje,

Úvod

1. vítá záměr Komise přezkoumat evropský systém normalizace s cílem zachovat jeho četné 
úspěšné prvky, zlepšit jeho nedostatky a nalézt správnou rovnováhu mezi evropskými a 
vnitrostátními hledisky; zdůrazňuje, že navrhovaný přezkum by měl být založen na 
silných stránkách stávajícího systému, který představuje stabilní základnu, na níž je 
možné stavět, a že by nemělo docházet k žádným radikálním změnám, které by oslabily 
klíčové hodnoty stávajícího systému;

2. oceňuje zprávu panelu odborníků pro přezkum evropského systému normalizace 
(EXPRESS); vyzývá evropské a vnitrostátní organizace pro normalizaci, členské státy a 
Komisi, aby uplatnily jeho strategická doporučení a vytvořily evropský systém 
normalizace, který bude schopen reagovat na společenské a hospodářské potřeby a udržet 
svou vedoucí úlohu v globálním systému normalizace;

3. zdůrazňuje, že návrh přezkumu stávajícího právního rámce pro evropskou normalizaci, 
který předložila Komise, musí doprovázet strategický dokument, kterým se stanoví 
komplexní akční rámec na evropské i vnitrostátní úrovni, včetně konkrétních návrhů na 
zlepšení, která nelze uskutečnit prostřednictvím přezkumu právních předpisů; zdůrazňuje, 
že strategický dokument by se neměl omezovat pouze na doporučení uvedená ve zprávě 
panelu EXPRESS;

4. podporuje záměr Komise začlenit do právního rámce evropské normalizace zásady 
dohody Světové obchodní organizace o technických překážkách obchodu (tedy 
transparentnost, otevřenost, nestrannost, konsenzus, účinnost, relevantnost a 
konzistentnost), aby se tak posílilo jejich uplatňování v rámci evropského systému 
normalizace; 

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou samy o sobě dostatečné k zajištění toho, aby malé 
a střední podniky a další společenské subjekty – zejména ty, jež se angažují v oblasti 
zdraví a bezpečnosti, v oblasti spotřebitelských a ekologických zájmů – byly v procesu 
normalizace přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný zájem, je 
nesmírně důležité vyváženě zohlednit hlediska všech zúčastněných stran, a to zejména při 
přípravě norem na podporu právních předpisů a politik EU;

6. zdůrazňuje, že přestože normy přispěly ke značnému zlepšení kvality a bezpečnosti zboží, 
jejich použitelnost v oblasti služeb zdaleka neodpovídá hospodářskému významu a 
potenciálu tohoto odvětví; zejména připomíná, že počet vnitrostátních norem v oblasti 
služeb, který byl v Evropě vypracován v posledních letech, zdaleka přesahuje počet 
evropských norem vytvořených v tomto odvětví; 
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7. je si vědom toho, že normy v oblasti služeb často reagují na vnitrostátní specifika a jejich 
tvorba souvisí s potřebami trhu; zdůrazňuje však, že tvorba evropských norem v oblasti 
služeb, jak ji stanoví směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, bude přínosná 
pro další harmonizaci v odvětví služeb, zvýší transparentnost, kvalitu a 
konkurenceschopnost evropských služeb a podpoří hospodářskou soutěž, inovaci, 
snižování překážek obchodu a ochranu spotřebitelů;

8. podporuje proto záměr Komise začlenit normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok nejenže zajistí oznamování všech vnitrostátních 
norem v oblasti služeb, které by mohly potenciálně představovat technické překážky pro 
obchodování na vnitřním trhu, ale také poskytne Komisi řádný právní základ, na němž 
bude moci evropské organizace pro normalizaci – tedy CEN, CENELEC a Evropský 
institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) – žádat, aby vytvořily normy v odvětví 
služeb;

Posílení evropského systému normalizace 

a) Obecné připomínky

9. znovu opakuje, že evropská normalizace na podporu právních předpisů „nového přístupu“ 
se ukázala být úspěšným a významným nástrojem pro dokončení jednotného trhu; 
konstatuje, že počet normalizačních pověření na podporu právních předpisů v jiných 
oblastech než v těch, na něž se vztahuje „nový přístup“, se v posledních letech zvýšil, což 
dokazuje, že tento model byl přijat v celé řadě politik EU; domnívá se, že je vhodné 
rozšířit používání norem i na jiné oblasti právních předpisů a politik Unie, než je jednotný 
trh, s ohledem na specifičnost dotčených oblastí a v souladu se zásadami lepší právní 
úpravy;

10. je přesvědčen, že je klíčové jasně oddělit právní předpisy a normalizaci, aby nedocházelo 
k nesprávné interpretaci, pokud jde o cíle právních předpisů a požadovanou úroveň 
ochrany; zdůrazňuje, že evropský zákonodárce musí být při stanovování zásadních 
požadavků regulace velmi obezřetný a přesný, zatímco Komise musí v pověřeních jasně a 
přesně stanovit cíle normalizační činnosti; zdůrazňuje, že úloha tvůrců norem by měla být 
omezena na stanovování technických prostředků k dosažení cílů stanovených 
zákonodárcem a zároveň na zajištění vysoké úrovně ochrany;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila a uplatňovala lepší systémy pro koordinaci 
politiky normalizace a normalizačních činností; tyto systémy by se měly vztahovat na 
všechny aspekty veřejné politiky související s postupem normalizace, od přípravy a 
poskytnutí pověření až po monitorování činnosti technického výboru, a zároveň 
zajišťovat, že vytvořené normy splňují základní požadavky souvisejících právních 
předpisů, pokud jde o formální schválení, zveřejnění a používání norem;

12. zdůrazňuje klíčovou úlohu „konzultantů nového přístupu“ při ověřování toho, zda jsou 
harmonizované normy v souladu se souvisejícími právními předpisy EU; zdůrazňuje 
skutečnost, že tyto konzultanty v současnosti vybírají evropské organizace pro 
normalizaci a že konzultanti působí v jejich rámci, což pro tyto organizace představuje 
značnou administrativní zátěž a v některých případech to u zúčastněných subjektů 
vzbuzuje obavy ohledně nestrannosti a nezávislosti příslušného procesu; vyzývá proto 
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Komisi, aby vyhodnotila, zda je stávající postupy třeba přezkoumat; dále se domnívá, že 
by Komise měla stanovit postup, kterým zajistí, že určené normy budou v souladu 
s ostatními politikami a právními předpisy EU, které nespadají do „nového přístupu“; 

b) Lepší přístup k procesu normalizace

13. uznává zásadu vnitrostátního delegování pravomocí, kterou považuje za základní kámen 
evropského systému normalizace, zejména pokud se jedná o tvorbu norem organizacemi 
CEN a CENELEC; konstatuje však – a tuto skutečnost potvrzuje i studie o přístupu 
k normalizaci –, že v naprosté většině evropských zemí se společenské subjekty tvorby 
norem neúčastní vůbec, nebo jen velmi málo;

14. vyzývá tedy evropské a vnitrostátní organizace pro normalizaci, aby podporovaly všechny 
zúčastněné subjekty a usnadňovaly jim efektivní účast v procesu normalizace, zejména 
pokud se jedná o zástupce malých a středních podniků (MSP), spotřebitelů (včetně 
zdravotně postižených osob a zranitelných spotřebitelů), ekologů a pracovníků a o orgány 
zastupující jiné společenské zájmy;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské úrovni, aby tak bylo možné účinněji zohlednit jejich 
hlediska vzhledem k tomu, že jejich zastoupení ve vnitrostátních technických výborech je 
i nadále slabé; konstatuje, že při zvyšování účasti společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem zastupování těchto zúčastněných stran musí 
pokračovat nejméně do roku 2020;

16. domnívá se, že tyto evropské organizace musí získat silnější úlohu v rámci evropských 
organizací pro normalizaci; doporučuje – aniž by byla dotčena zásada vnitrostátního 
delegování pravomocí –, aby všem těmto organizacím bylo poskytnuto hlasovací právo v 
technických orgánech evropských organizací pro normalizaci, pod podmínkou, že budou 
jejich přidruženými členy nebo spolupracujícími partnery a budou se účastnit dané 
činnosti na technické úrovni; domnívá se také, že by těmto organizacím mělo být za 
stejných podmínek poskytnuto symbolické hlasovací právo při formálním přijímání 
norem, které by se nemuselo nutně započítávat do výsledku hlasování, ale sloužilo by jako 
ukazatel toho, jakou podporu má určitá norma mezi všemi zúčastněnými stranami;

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO), zejména model 
použitý k vytvoření normy ISO 26000 pro sociální odpovědnost, kdy vnitrostátní orgány 
pro normalizaci směly do příslušné pracovní skupiny jmenovat pouze jednoho zástupce 
z každé ze šesti určených kategorií zúčastněných subjektů (průmysl, spotřebitelé, správa, 
pracovníci, nevládní organizace a ostatní – služba, podpora, výzkum aj.);

18. domnívá se, že podobné postupy, při nichž je předem stanoven počet míst pro různé 
zúčastněné subjekty, by ve srovnání s tradičním procesem tvorby norem na podporu 
politik a právních předpisů EU představovaly významné zlepšení; je přesvědčen, že i přes 
stávající problémy při rozšiřování tohoto modelu založeného na zapojení mnoha 
zúčastněných stran by tento přístup měly neprodleně vyzkoušet i evropské organizace pro 
normalizaci jako k alternativu při tvorbě norem v oblastech veřejného zájmu, aby se tak 
zajistil vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, aby výbor 98/34 (nebo jeho nástupce) měl 
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při posuzování pověření možnost rozhodnout, zda použije tento alternativní model, 
v případě, že je pro danou normu klíčové zajistit širší zapojení zúčastněných stran; 
zdůrazňuje, že by tento model nijak nenarušil zásadu vnitrostátního delegování 
pravomocí, protože návrh normy by byl i nadále přezkoumáván vnitrostátními paralelními 
výbory a na základě váženého hlasování schvalován vnitrostátními organizacemi pro 
normalizaci;

c) Posílení zásady vnitrostátního delegování pravomocí

19. zdůrazňuje, že přestože vnitrostátní organizace pro normalizaci představují v evropském 
systému normalizace klíčový prvek, existují mezi nimi významné rozdíly, pokud jde o 
zdroje, technické odborné znalosti a zapojení zúčastněných stran do procesu normalizace; 
zdůrazňuje, že stávající nerovné podmínky způsobují, že je účast těchto organizací v 
evropském systému normalizace velmi nevyvážená;

20. žádá Komisi a evropské organizace pro normalizaci, aby podporovaly vzdělávací 
programy a přijaly všechna opatření potřebná k tomu, aby slabší vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, které v současnosti neprovozují sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu;

21. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily účinné zastoupení všech příslušných 
zúčastněných stran ve vnitrostátních technických výborech tím, že vytvoří mechanismy 
zajišťující monitorování a podávání zpráv a případně poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak umožnily jejich účast; 

22. lituje, že veřejné orgány ve většině členských států se příliš nezajímají o účast na procesu 
tvorby norem, přestože normalizace představuje významný nástroj na podporu právních 
předpisů a veřejných politik; naléhavě vyzývá členské státy a zejména orgány dohledu nad 
trhem, aby vysílaly své zástupce do všech vnitrostátních technických výborů sledujících 
tvorbu norem na podporu politiky a právních předpisů EU; zdůrazňuje, že zapojení 
vnitrostátních organizací do diskuse o tvorbě norem je klíčové pro řádné fungování 
právních předpisů v oblastech, na něž se vztahuje „nový přístup“, a také zabraňuje tomu, 
aby proti harmonizovaným normám byly následně vyslovovány formální námitky;

d) Usnadnění přístupu k normám

23. znovu opakuje, že přestože malé a střední podniky představují páteř evropského 
hospodářství, jejich zapojení do normalizace ne vždy odráží jejich hospodářský význam; 
zdůrazňuje, že normy by měly být vytvářeny a přizpůsobovány s ohledem na 
charakteristiku a prostředí MSP, zejména malých podniků, mikropodniků a řemeslných 
podniků; vítá nedávnou iniciativu evropských a vnitrostátních organizací pro normalizaci, 
jejímž cílem je provést doporučení uvedená ve studii o přístupu MSP k evropské 
normalizaci; zdůrazňuje, že by měla být přijata další opatření k zajištění toho, že se MSP 
budou moci plně zapojit do tvorby norem a budou k nim mít adekvátní přístup;

24. je přesvědčen, že přístup uživatelů k evropským normám vytvořeným na podporu politik a 
právních předpisů EU je významnou otázkou, kterou je třeba dále řešit; domnívá se, že by 
bylo vhodné zvážit různé systémy stanovování cen pro soukromé / průmyslové normy a 
pro harmonizované / určené normy;  vyzývá zejména vnitrostátní organizace pro 
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normalizaci, aby prostřednictvím zvláštních sazeb snížily ceny, nabízely soubory norem 
za sníženou cenu a aby hledaly další cesty, jak zlepšit přístup k normám zejména pro 
MSP;

25. zdůrazňuje, že normy by měly být srozumitelné a snadno použitelné, aby je uživatelé 
mohli lépe uplatňovat; považuje za nezbytné, aby se případně snížil příliš vysoký počet 
křížových odkazů mezi normami a aby se stávající problémy řešily zjišťováním skupin 
norem příslušných pro určitý výrobek nebo postup; vyzývá vnitrostátní a evropské 
normalizační organizace a obchodní sdružení, aby poskytovaly srozumitelné pokyny pro 
používání norem;

Normalizace na podporu inovace a udržitelné hospodářské soutěže v globalizovaném 
prostředí

26. uznává, že přestože normalizace může významně usnadnit využívání nových technologií, 
existuje významný nedostatek při převádění výsledků výzkumu a vývoje do tvorby norem; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit vzájemné povědomí a spolupráci mezi tvůrci norem, 
inovátory, akademiky a výzkumníky; připomíná, že pokud budou do norem začleňovány 
nové poznatky, zejména z výzkumných a inovačních programů financovaných z veřejných 
zdrojů, povede to k podpoře inovace a konkurenceschopnosti;

27. vyzývá členské státy, aby používaly evropské normy při zadávání veřejných zakázek, a 
zvýšily tak kvalitu veřejných služeb a podpořily inovativní technologie; zdůrazňuje však, 
že používání norem by nemělo vytvářet dodatečné překážky, zejména pro malé podniky, 
které se chtějí zúčastnit postupů zadávání veřejných zakázek;

28. uznává, že fóra a konsorcia významně přispívají k systému normalizace tím, že poskytují 
specifikace, jež mají globální dosah a jsou často otevřenější vůči inovativním 
technologiím; zdůrazňuje, že zejména v odvětví IKT se mnoho fór a konsorcií přeměnilo 
v globální organizace, které vytvářejí široce uplatňované specifikace na základě 
otevřených, transparentních a konsensuálních procesů; domnívá se, že evropské 
organizace pro normalizaci a fóra / konsorcia musí nalézt způsoby, jak spolupracovat při 
plánování svých činností tím, že převedou normy na nejvhodnější úroveň – mezinárodní 
nebo evropskou –, aby tak zajistily koherenci a zabránily fragmentaci nebo zdvojování 
činností; vyzývá evropské organizace pro normalizaci, aby vytvořily a uplatňovaly lepší 
mechanismus pro přijímání specifikací vypracovaných fóry / konsorcii za evropské 
normy, který by neomezoval možnost předložit je přímo mezinárodním organizacím pro 
normalizaci, aby tak získaly globálnější charakter;

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy v mezinárodním prostředí normalizace je třeba zachovat a 
posílit, aby se tak podpořila tvorba mezinárodních norem se skutečným globálním 
dosahem, usnadnil se obchod a zvýšila evropská konkurenceschopnost; 

30. vyzývá evropské zúčastněné strany a vnitrostátní organizace pro normalizaci, aby se 
znovu zaměřily na mezinárodní normalizaci, a zúročily tak evropské vedoucí postavení a 
získaly výhody spojené s prvenstvím na globálních trzích; zdůrazňuje, že v oblasti 
mezinárodní normalizace je nezbytná lepší koordinace mezi evropskými zúčastněnými 
stranami a vnitrostátními organizacemi pro normalizaci na technické a politické úrovni;
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°
°       °

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Účelem této zprávy je přispět k probíhajícímu dialogu o přezkumu evropského systému 
normalizace.

Evropská komise se v současnosti zabývá „normalizačním balíčkem“, jehož součástí bude 
legislativní návrh revize stávajícího právního rámce pro evropskou normalizaci1 a souhrnné 
sdělení, jež vymezí strategii v oblasti normalizace pro příští desetiletí. 

V rámci přípravy „normalizačního balíčku“ požádala Komise klíčové odborníky o strategická 
doporučení. Tito odborníci byli sdruženi v rámci panelu odborníků pro přezkum evropského 
systému normalizace (EXPRESS), jenž zadal svá doporučení v únoru 2010 v podobě zprávy 
nazvané „Normalizace pro konkurenceschopnou a inovativní Evropu: vize pro rok 2020“. 

Komise rovněž uspořádala veřejnou konzultaci o přezkumu evropského systému normalizace 
(ve dnech 23. března až 21. května 2010) a vydala studii o posouzení dopadu (9. března 
2010). Nadcházející „normalizační balíček“ bude rovněž vycházet z bílé knihy ze dne 3. 
července 2009 nazvané „Modernizace normalizace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií v EU – kroky kupředu“.

II. Obecné poznámky zpravodaje

Zpravodaj vítá záměr Komise přezkoumat evropský systém normalizace s cílem zachovat 
jeho četné úspěšné prvky, zlepšit jeho nedostatky a nalézt správnou rovnováhu mezi 
evropskými a vnitrostátními hledisky.  

Je třeba zdůraznit, že navrhovaný přezkum by měl být založen na silných stránkách 
stávajícího systému, který představuje stabilní základnu, na níž je možné stavět, a že by 
nemělo docházet k žádným radikálním změnám, které by oslabily klíčové hodnoty stávajícího 
systému. V tomto ohledu zpravodaj nesouhlasí s řadou politických možností uvedených 
ve studii o posouzení dopadu, již nechala vypracovat Komise, které by mohly vést k úplnému 
přetvoření systému.

Při vypracovávání této zprávy zpravodaj zohlednil zjištění uvedená ve zprávě panelu 
EXPRESS, jež obsahuje řadu významných doporučení. Zpravodaj nicméně konstatuje, že 
panelu EXPRESS se mnohdy nepodařilo poskytnout nápaditá doporučení či dosáhnout 
konsenzu o zásadních otázkách, což se dá vysvětlit různými a někdy i konfliktními názory 

                                               
1 – rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních 
technologií a telekomunikací
– směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů
– rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování 
evropské normalizace
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jeho členů. 

Zpravodaj také zohlednil reakce na veřejnou konzultaci Komise o přezkumu evropského 
systému normalizace a závěry veřejného slyšení o budoucnosti evropské normalizace, jež 
uspořádal výbor IMCO dne 23. června 2010. 

Zpravodaj měl rovněž příležitost setkat se se zástupci mezinárodních organizací pro 
normalizaci v rámci návštěvy delegace výboru IMCO v Ženevě (25.–26. května 2010) a 
podrobně jednat se zástupci evropských a vnitrostátních organizací pro normalizaci a 
s klíčovými aktéry v oblasti procesu tvorby norem. 

III. Celkový postoj zpravodaje

Bez podpory moderního procesu normalizace nelze plně využít potenciálu jednotného trhu. 
Evropský systém normalizace je ústředním prvkem při vytváření jednotného trhu, a to 
zejména díky využívání norem v klíčových legislativních oblastech v rámci „nového 
přístupu“. Tento způsob právní úpravy sloužil jako nástroj při zavádění nařízení podporujících 
inovace, kdy technické specifikace umožňující soulad s právními požadavky udávají samy 
zúčastněné strany a jsou aktualizovány podle vývoje vědy. Vzájemně smluvené dobrovolné 
normy umožnily lepší regulaci, podnítily hospodářskou soutěž a odstranily překážky obchodu. 

Normalizace hraje klíčovou úlohu při naplňování rostoucích potřeb evropské politiky a 
právních předpisů v oblasti norem, jež jsou schopny zajistit bezpečnost, dostupnost, inovaci a 
interoperabilitu produktů a ochranu životního prostředí. Zpravodaj konstatuje, že počet norem 
podporujících právní předpisy v jiných oblastech než v těch, na něž se vztahuje „nový 
přístup“, se v posledních letech zvýšil, což dokazuje, že tento model byl přijat v celé řadě 
politik EU. S ohledem na specifičnost dotčených oblastí a v souladu se zásadami lepší právní 
úpravy je vhodné rozšířit používání norem i na jiné oblasti právních předpisů a politik Unie. 

Zpravodaj do návrhu zprávy zahrnul řadu konkrétních doporučení určeným členským státům, 
Evropské komisi a evropským a vnitrostátním organizacím pro normalizaci s cílem posílit 
stávající evropský systém normalizace. Je třeba zdůraznit, že mnohé z těchto návrhů se 
vztahují zejména na harmonizované/určené normy, jejichž účelem je podpora právních 
předpisů a politik EU, a mají tudíž zásadní význam z hlediska veřejného zájmu. 

V tomto vysvětlujícím prohlášení by se zpravodaj chtěl zaměřit na určitá doporučení obsažená 
ve zprávě s cílem usnadnit projednávání ve výboru.

Posílení zásady vnitrostátního delegování pravomocí

Přestože vnitrostátní organizace pro normalizaci představují v evropském systému 
normalizace klíčový prvek, existují mezi nimi významné rozdíly, pokud jde o zdroje, 
technické odborné znalosti a zapojení zúčastněných stran do procesu normalizace. Tyto 
nerovné podmínky způsobují, že účast těchto organizací v evropském systému normalizace je 
velmi nevyvážená. Komise, členské státy a evropské organizace pro normalizaci by měly 
učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby slabší vnitrostátní organizace pro normalizaci 
zaujaly v procesu normalizace aktivnější úlohu. 
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Rovněž je třeba zdůraznit, že veřejné orgány ve většině členských států se příliš nezajímají o 
účast na procesu tvorby norem, přestože normalizace představuje významný nástroj na 
podporu právních předpisů a veřejných politik. Členské státy, a zejména orgány dohledu nad 
trhem, by měly vysílat své zástupce do všech vnitrostátních technických výborů sledujících 
tvorbu norem na podporu politiky a právních předpisů EU. 

Zásada vnitrostátního delegování pravomocí je základním kamenem evropského systému 
normalizace, zejména co se týče tvorby norem organizacemi CEN a CENELEC. Je však třeba 
zdůraznit, že v naprosté většině evropských zemí se společenské subjekty tvorby norem 
neúčastní vůbec, nebo jen velmi málo, jak potvrzuje studie o přístupu k normalizaci.

Kromě nemnohých zaznamenáníhodných výjimek jsou vnitrostátní odborné znalosti 
spotřebitelů v oblasti normalizace obvykle roztříštěny v rámci mnoha různých subjektů nebo 
jednoduše neexistují, zatímco v těch několika málo zemích, v nichž se spotřebitelé v této 
oblasti účinně podílejí na vnitrostátní úrovni, bývají jejich názory během procesu vytváření 
vnitrostátního postoje postupně oklešťovány. Tato situace je ještě méně uspokojivá, pokud jde 
o účast zainteresovaných stran zastupujících environmentální zájmy: v současnosti existují 
pouze dva členské státy, v nichž organizace zabývající se ochranou životního prostředí 
systematicky přispívají k tvorbě norem. 

Členské státy by měly zajistit účinné zastoupení všech příslušných zúčastněných stran ve 
vnitrostátních technických výborech tím, že vytvoří mechanismy zajišťující monitorování a 
podávání zpráv a případně poskytnou finanční podporu slabším subjektům, aby tak umožnily 
jejich účast.

Lepší přístup k procesu normalizace

Účast společenských subjektů – zastupujících zájmy v oblasti zdraví a bezpečnosti, zájmy 
spotřebitelů a zájmy v oblasti životního prostředí – poskytuje systému významné hledisko 
legitimity a odpovědnosti, zlepšuje kvalitu konsenzu a činí evropské normy 
reprezentativnějšími.

Evropské organizace zastupující zájmy společnosti proto musí získat významnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro normalizaci, aby byly lépe zohledněny názory příslušných 
subjektů, které mají na vnitrostátní úrovni stále slabou váhu. To by mohlo zahrnovat hlasovací 
právo, pod podmínkou, že evropské organizace pro normalizaci budou jejich přidruženými 
členy nebo spolupracujícími partnery a budou se účastnit dané činnosti na technické úrovni.

V této souvislosti je zásadním prvkem také zavedení alternativního systému, jenž by zaručil 
vyrovnanější zastoupení všech stran zainteresovaných v procesu normalizace. Zpravodaj vítá 
současný vývoj v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO), zejména model použitý k 
vytvoření normy ISO 26000 pro sociální odpovědnost, kdy vnitrostátní orgány pro 
normalizaci směly do příslušné pracovní skupiny jmenovat pouze jednoho zástupce z každé 
ze šesti určených kategorií zúčastněných subjektů. Podobné postupy zapojující více 
zúčastněných stran, při nichž je předem stanoven počet míst pro různé zúčastněné subjekty, 
by mohly být uplatněny jako alternativa při tvorbě evropských norem v oblastech 
mimořádného veřejného zájmu.
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Usnadnění přístupu k normám

Přestože malé a střední podniky představují páteř evropského hospodářství, jejich zapojení do 
normalizace ne vždy odráží jejich hospodářský význam. Normy jsou navíc vytvářeny a 
přizpůsobovány způsobem, který ne vždy zohledňuje charakteristiku a prostředí malých a 
středních podniků, zejména malých podniků, mikropodniků a řemeslných podniků. Proto je 
nezbytné zajistit, aby normy byly srozumitelné a snadno použitelné, aby je uživatelé mohli 
lépe uplatňovat. Měla by být rovněž přijata opatření, která zajistí, aby se malé a střední 
podniky mohly plně zapojovat do tvorby norem a měly k nim snazší a méně nákladný přístup. 

Normalizace v oblasti služeb

Normy sice přispěly ke značnému zlepšení kvality a bezpečnosti zboží, avšak jejich 
použitelnost v oblasti služeb zdaleka neodpovídá hospodářskému významu a potenciálu 
tohoto odvětví. Ačkoli normy v oblasti služeb často reagují na vnitrostátní specifika a jejich 
tvorba souvisí s potřebami trhu, tvorba evropských norem v oblasti služeb, jak ji stanoví 
směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, bude přínosná pro další harmonizaci v 
odvětví služeb, zvýší transparentnost, kvalitu a konkurenceschopnost evropských služeb a 
podpoří hospodářskou soutěž, inovaci, snižování překážek obchodu a ochranu spotřebitelů.

Normalizace na podporu inovace

Přestože normalizace může významně usnadnit využívání nových technologií, existuje 
významný nedostatek při převádění výsledků výzkumu a vývoje do tvorby norem. Proto je 
třeba zlepšit vzájemné povědomí a spolupráci mezi tvůrci norem, inovátory, akademiky a 
výzkumníky. Pokud budou do norem začleňovány nové poznatky, zejména z výzkumných a 
inovačních programů financovaných z veřejných zdrojů, povede to k podpoře inovace a 
konkurenceschopnosti. Evropa by také měla aktivněji podporovat unijní interoperabilní 
normy pro inovativní produkty a technologie, např. v oblasti nízkouhlíkového hospodářství a 
služeb a technologií v oblasti IKT.

Normalizace v globalizovaném světě

Evropský systém normalizace uznává nadřazenost mezinárodních norem. Evropské normy 
jsou však zapotřebí v oblastech, pro které mezinárodní normy neexistují nebo neodpovídají 
zcela evropským potřebám, zejména těm, které jsou určovány evropskými politikami a 
právními předpisy. Evropa by měla posílit svůj postoj v mezinárodním prostředí normalizace, 
aby se tak podpořila tvorba norem se skutečně globálním dosahem, usnadnilo se obchodování 
a zvýšila evropská konkurenceschopnost. Evropa by navíc mohla prosazovat metodu „nového 
přístupu“ nebo rovnocenné regulační modely přijímající normy v rámci své spolupráce 
s obchodními partnery EU v regulační sféře v oblasti obchodu. 

IV. Závěr

Zpravodaj by rád připomenul, že současná jednání o přezkumu evropského systému pro 
normalizaci by měla vycházet ze silných stránek stávajícího systému, který představuje 
stabilní základnu, na níž je možné stavět, a že by nemělo docházet k žádným radikálním 
změnám, které by oslabily klíčové hodnoty stávajícího systému. V tomto duchu předkládá 
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řadu návrhů, jejichž cílem je zdokonalit systém v rámci jeho stávajících hranic a očekává další 
návrhy.


