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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji
(2010/2051(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając przesłuchanie publiczne dotyczące przyszłości normalizacji europejskiej 
przeprowadzone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w dniu 
23 czerwca 2010 r.,

– uwzględniając odpowiedzi na konsultacje publiczne Komisji dotyczące przeglądu 
europejskiego systemu normalizacji (przeprowadzone w dniach 23 marca - 21 maja 2010 
r.),

– uwzględniając ocenę wpływu „pakietu normalizacyjnego” przeprowadzoną na zlecenie 
dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorstw i przemysłu 
(9 marca 2010 r.),

– uwzględniając sprawozdanie zespołu ekspertów ds. przeglądu europejskiego systemu 
normalizacji (EXPRESS) zatytułowane „Normalizacja w służbie konkurencyjnej i 
innowacyjnej Europy - wizja na rok 2020” (luty 2010 r.),

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. dla 
przewodniczącego Komisji zatytułowane „Nowa strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010) 2020),

– uwzględniając badanie dostępu MŚP do normalizacji europejskiej zatytułowane 
„Umożliwianie małym i średnim przedsiębiorstwom czerpanie większych korzyści z 
norm oraz zaangażowania w normalizację”, zlecone przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 
(CENELEC) (sierpień 2009 r.),

– uwzględniając analizę dostępu do normalizacji przeprowadzoną na zlecenie dyrekcji 
generalnej Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorstw i przemysłu (10 marca 2009 r.),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 21 grudnia 2009 r. w sprawie funkcjonowania 
dyrektywy 98/34/WE w latach 2006 - 2008 (COM(2009) 690), a także towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji (SEC(2009) 1704),

– uwzględniając białą księgę z dnia 3 lipca 2009 r. zatytułowaną „Modernizacja 
normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. Droga naprzód.” 
(COM(2009) 324),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie normalizacji i innowacji z dnia 25 września 
2008 r.,
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2008 r. zatytułowany „Ku 
zwiększaniu wkładu normalizacji w innowacje w Europie” (COM(2008) 133),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie roli 
europejskiej normalizacji w ramach działań i legislacji europejskiej (COM(2004) 674) 
oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Wyzwania 
normalizacji europejskiej”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2004 r. zatytułowany „Włączenie 
aspektów środowiskowych do normalizacji europejskiej” (COM(2004) 130),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 26 lipca 2001 r. zatytułowany 
„Zasady polityki europejskiej dotyczące normalizacji międzynarodowej” 
(SEC(2001) 1296),

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie sprawozdania Komisji 
dotyczącego skuteczności i odpowiedzialności w normalizacji europejskiej w ramach 
nowego podejścia1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie skuteczności i 
odpowiedzialności w normalizacji europejskiej w ramach nowego podejścia 
(COM(1998) 291),

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE z dnia 
24 października 2006 r. w sprawie finansowania normalizacji europejskiej2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych3,

– uwzględniając decyzję Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie 
normalizacji w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacji4,

– uwzględniając porozumienie wiedeńskie w sprawie współpracy technicznej pomiędzy 
ISO i CEN z czerwca 1991 r. oraz porozumienie drezdeńskie w sprawie wymiany danych 
technicznych pomiędzy CENELEC i IEC z września 1996 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2010) oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

A. mając na uwadze fakt, że europejski system normalizacji stanowi główny element 
budowy jednolitego rynku, zwłaszcza poprzez zastosowanie norm w kluczowych 
dziedzinach prawodawstwa w ramach nowego podejścia, zintegrowanych z nowymi 

                                               
1 Dz.U. C 150 z 28.5.1999, s. 624.
2 Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 9.
3 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37-48.
4 Dz.U. L 36 z 7.2.1987, s. 31-37.
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ramami prawodawczymi,

B. mając na uwadze, że aktualne ramy prawne przyczyniły się do pomyślności normalizacji 
europejskiej pozwalając na opracowywanie norm europejskich potrzebnych wszystkim 
podmiotom gospodarczym w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, ułatwienia światowego handlu i dostępu do rynku oraz pobudzenia 
trwałego wzrostu i konkurencyjności,

C. mając na uwadze, że europejski system normalizacji odgrywa kluczową rolę w 
zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania w europejskiej polityce i prawodawstwie 
europejskim na normy będące w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów, ich 
dostępność, innowacyjność, interoperacyjność i ochronę środowiska,

D. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Montiego w sprawie nowej strategii dla jednolitego 
rynku podkreślono, iż konieczne jest dokonanie przeglądu procesu opracowywania norm 
europejskich z zachowaniem korzyści płynących z aktualnego systemu oraz znalezieniem 
równowagi pomiędzy aspektem europejskim i krajowym,

E. mając na uwadze, że aby normalizacja europejska odpowiadała potrzebom 
przedsiębiorstw i konsumentów, a także gwarantowała maksimum potencjalnych 
korzyści w zakresie wspierania celów publicznych i społecznych, musi być ona 
przystosowana do wyzwań wynikających z globalizacji, zmian klimatu, pojawiania się 
nowych potęg gospodarczych oraz rozwoju techniki,

Wprowadzenie

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar dokonania przez Komisję przeglądu europejskiego 
systemu normalizacji w celu zachowania wielu z jego pozytywnych elementów, poprawy 
niedociągnięć oraz znalezienia równowagi pomiędzy wymiarem europejskim i krajowym; 
podkreśla, że w proponowanym przeglądzie należy oprzeć się na zaletach istniejącego 
systemu, które stanowią solidną bazę dla wprowadzania ulepszeń, a także unikać 
wszelkich radykalnych zmian, które mogą podważyć podstawowe wartości systemu;

2. wyraża uznanie dla sprawozdania zespołu ekspertów ds. przeglądu europejskiego systemu 
normalizacyjnego (EXPRESS); wzywa europejskie i krajowe organizacje normalizacyjne, 
państwa członkowskie oraz Komisję do realizacji zawartych w nim zaleceń strategicznych 
w celu stworzenia europejskiego systemu normalizacji, który będzie odpowiadał 
potrzebom społecznym i gospodarczym oraz utrzyma czołową pozycję w światowym 
systemie normalizacji;

3. podkreśla, że wysuniętej przez Komisję propozycji dokonania przeglądu aktualnych ram 
prawnych dotyczących normalizacji europejskiej musi towarzyszyć dokument 
strategiczny określający szerokie ramy działania na szczeblu europejskim i krajowym, a 
także zawierający konkretne propozycje ulepszeń, które nie mogą być wprowadzone w 
drodze przeglądu przepisów prawnych; podkreśla, że taki dokument strategiczny nie 
powinien ograniczać się do zaleceń zawartych w sprawozdaniu EXPRESS;

4. popiera wyrażony przez Komisję zamiar włączenia do ram prawnych normalizacji 
europejskiej zasad porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie technicznych 
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ograniczeń handlu (przejrzystość, otwartość, bezstronność, porozumienie, skuteczność, 
zasadność i spójność) w celu wzmocnienia ich zastosowania w europejskim systemie 
normalizacji;

5. podkreśla jednak, że zasady te same w sobie nie wystarczą, aby zagwarantować, że małe i 
średnie przedsiębiorstwa oraz zainteresowane podmioty społeczne – a szczególnie te 
reprezentujące interesy w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, konsumenta i środowiska –
będą właściwie reprezentowane w procesie normalizacji;jest w związku z tym zdania, że 
bardzo ważnym elementem jest dodanie zasady „wyważonej reprezentacji” przy 
założeniu, że wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi interes publiczny, podstawowe 
znaczenie będzie miało wyważone uwzględnienie stanowisk zainteresowanych stron, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o opracowywanie norm mających na celu wspieranie 
prawodawstwa i strategii politycznych UE;

6. zwraca uwagę, że choć normy przyczyniły się do znacznej poprawy jakości i 
bezpieczeństwa towarów, to ich dostępność w dziedzinie usług nie jest w żaden sposób 
proporcjonalna do znaczenia i potencjału gospodarczego tego sektora; zwraca szczególnie 
uwagę, że liczba norm krajowych dotyczących usług opracowanych w Europie w 
ostatnich latach znacznie przekracza odpowiadającą im liczbę norm europejskich 
opracowanych dla tego sektora;

7. uznaje, że normy dotyczące usług mają niejednokrotnie specyficzny charakter wynikający 
z uwarunkowań krajowych oraz że ich opracowywanie jest powiązane z potrzebami 
rynku; podkreśla jednak, że opracowywanie europejskich norm w zakresie usług, 
przewidziane w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, 
przyniesie dalszą harmonizację sektora usług, przyczyni się do większej przejrzystości, 
podwyższenia jakości i konkurencyjności usług europejskich oraz będzie wspierać 
konkurencyjność, innowacje oraz zniesienie przeszkód w handlu i ochronę konsumenta;

8. dlatego też popiera wyrażony przez Komisję zamiar włączenia norm dotyczących usług 
do ram prawnych dotyczących normalizacji europejskiej, jako że zagwarantuje to nie 
tylko możliwość zidentyfikowania wszystkich norm krajowych dotyczących usług 
mogących potencjalnie stanowić techniczną przeszkodę dla handlu na wspólnym rynku, 
ale stanowić będzie również właściwą podstawę prawną, w oparciu o którą Komisja 
będzie mogła zwracać się do europejskich organizacji normalizacyjnych (EON), a 
mianowicie do CEN, CENELEC oraz Europejskiego Instytutu Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI), o opracowanie norm dla sektora usług;

Wzmocnienie europejskiego systemu normalizacji

a) Uwagi ogólne

9. potwierdza, że normalizacja europejska wspierająca prawodawstwo „nowego podejścia” 
okazała się skutecznym i podstawowym narzędziem tworzenia wspólnego rynku; zwraca 
uwagę, że w ostatnich latach znacznie wrosła liczba mandatów normalizacyjnych 
wspierających prawodawstwo w dziedzinach wykraczających poza zakres „nowego 
podejścia”, co dowodzi, że model ten przyjęto w bardzo dużej liczbie strategii 
politycznych UE; jest przekonany, że pożądane jest rozszerzenie stosowania norm na inne 
dziedziny prawodawstwa unijnego oraz strategie polityczne wykraczające poza wspólny 
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rynek, z uwzględnieniem specyficznego charakteru tych dziedzin oraz zgodnie z zasadami 
lepszego stanowienia prawa;

10. twierdzi, że sprawą podstawowej wagi jest wytyczenie wyraźnej granicy pomiędzy 
prawodawstwem a normalizacją w celu uniknięcia niewłaściwej interpretacji jeżeli chodzi 
o założenia prawa oraz pożądany poziom ochrony; podkreśla, że prawodawca europejski 
musi zachować wysoki poziom ostrożności i precyzji w procesie definiowania 
podstawowych wymogów w przepisach prawnych, natomiast Komisja zobowiązana jest 
wyraźnie i precyzyjnie definiować cele działań normalizacyjnych w mandatach; 
podkreśla, że rola organów normalizacyjnych powinna ograniczać się do definiowania 
technicznych środków realizacji celów określonych przez prawodawcę przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony;

11. nalega na Komisję, aby opracowała i wdrożyła ulepszone systemy koordynacji polityki i 
działań normalizacyjnych, które powinny obejmować wszystkie aspekty procesu 
normalizacji odnoszące się do polityki publicznej, począwszy od przygotowania i 
udzielenia mandatów, poprzez nadzorowanie pracy komitetu technicznego, 
zagwarantowanie, że opracowane normy spełniają podstawowe wymogi odnośnego 
prawodawstwa, do formalnego przyjęcia, publikacji oraz zastosowania norm;

12. podkreśla ważną rolę konsultantów nowego podejścia w procesie weryfikacji, czy 
zharmonizowane normy są zgodne z odpowiadającym im unijnym prawodawstwem; 
zwraca uwagę na fakt, że tacy konsultanci są aktualnie wybierani przez europejskie 
organizacje normalizacyjne i działają w ich ramach, co nakłada na te organizacje znaczące 
obciążenia administracyjne, a niekiedy wzbudza wśród zainteresowanych stron 
zaniepokojenie co do bezstronności i niezależności procesu; wzywa zatem Komisję do 
dokonania oceny potrzeby przeglądu aktualnych procedur; jest ponadto przekonany, że 
Komisja powinna ustalić procedurę gwarantowania, że normy dotyczące dziedzin 
objętych jej mandatem są zgodne ze strategiami i prawodawstwem UE wykraczającymi 
poza zakres nowego podejścia;

b) Poprawa dostępu do procesu normalizacji

13. uznaje zasadę delegacji krajowej za kamień węgielny europejskiego systemu normalizacji, 
zwłaszcza w procesie opracowywania norm przez CEN i CENELEC; zwraca jednak 
uwagę, że zgodnie z wynikami badania dostępu do normalizacji w większości krajów 
europejskich zainteresowani przedstawiciele społeczeństwa uczestniczą w procesie 
ustalania norm w bardzo niewielkim stopniu lub nie uczestniczą w nim w ogóle;

14. zachęca wobec tego europejskie i krajowe organy normalizacyjne do propagowania i 
ułatwiania skutecznego uczestnictwa w procesie normalizacji przez wszystkie wszystkie 
zainteresowane strony, a zwłaszcza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, 
konsumentów (w tym osób niepełnosprawnych oraz podatnych na zagrożenia), działaczy 
na rzecz ochrony środowiska, pracowników oraz organów reprezentujących inne interesy 
społeczne;

15. podkreśla uznaną już od lat 90 XX wieku potrzebę zagwarantowania bezpośredniego 
uczestnictwa przedstawicieli społeczeństwa na szczeblu europejskim, aby skuteczniej 
uwzględniać ich potrzeby, mając na uwadze, że są oni w niewielkim stopniu 
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reprezentowani w komitetach technicznych; potwierdza, że w związku z niewielkimi 
postępami w dziedzinie rozszerzenia uczestnictwa przedstawicieli społeczeństwa na 
szczeblu krajowym, należy przynajmniej do roku 2020 utrzymać wsparcie finansowe i 
polityczne dla organizacji europejskich, których zadaniem jest reprezentacja potrzeb 
przedstawicieli społeczeństwa;

16. jest zdania, że rola tych organizacji europejskich w europejskich organizacjach 
normalizacyjnych musi zostać wzmocniona; zaleca, aby – bez uszczerbku dla zasady 
delegacji krajowej – wszystkie tego rodzaju organizacje uzyskały głos w organach 
technicznych EON pod warunkiem, że są one stowarzyszonymi członkami EON lub 
współpracującymi z nimi partnerami oraz uczestniczyły w pracach nad daną kwestią pod 
względem technicznym; jest również zdania, że takie organizacje powinny w tych samych 
warunkach uzyskać symboliczne prawo głosu w procesie oficjalnego przyjmowania norm, 
które nie byłoby koniecznie wliczane do wyniku głosowania, ale służyłoby jako wskaźnik 
poziomu poparcia danej normy wśród wszystkich zainteresowanych stron;

17. z zadowoleniem przyjmuje niedawny rozwój wydarzeń w Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO), a zwłaszcza model stosowany do opracowania normy ISO 26000 
dotyczący odpowiedzialności społecznej, w którym krajowe organy normalizacyjne 
uzyskały prawo do nominacji do odnośnej grupy roboczej tylko jednego przedstawiciela z 
każdej spośród wyróżnionych kategorii zainteresowanych stron (przemysł, konsumenci, 
rząd, organizacje pozarządowe, usługi, wsparcie, badania naukowe i in.);

18. jest zdania, że podobne procedury, w wyniku których tworzy się wcześniej określoną 
liczbę miejsc dla różnych organizacji zainteresowanych podmiotów, stanowiłyby znaczną 
poprawę w porównaniu do tradycyjnego procesu opracowywania norm wspierających 
unijne strategie polityczne i prawodawstwo; utrzymuje, że pomimo aktualnych trudności 
w upowszechnieniu stosowania takiego modelu opierającego się na wielu 
zainteresowanych stronach, EON powinny niezwłocznie zbadać to podejście jako 
alternatywny sposób formułowania norm w dziedzinach leżących w interesie publicznym, 
aby zapewnić wyważony proces decyzyjny; proponuje, aby przy rozpatrywaniu mandatu 
Komitet 98/34 (lub jego następca) podjął decyzję o zastosowaniu modelu alternatywnego, 
jeżeli w przypadku danej normy zapewnienie szerszego udziału zainteresowanych stron 
ma podstawowe znaczenie; podkreśla, że taki model nie będzie miał wpływu na zasadę 
delegacji krajowej, ponieważ projekt normy będzie nadal badany przez tzw. krajowe 
komitety lustrzane i przyjęty w oparciu o głosowanie ważone przez krajowe organy 
normalizacyjne (KON);

c) Wzmocnienie zasady delegacji krajowej

19. zwraca uwagę, że choć krajowe organy normalizacyjne stanowią podstawowy element 
europejskiego systemu normalizacji, istnieją pomiędzy nimi znaczne różnice jeżeli chodzi 
o zasoby, wiedzę techniczną oraz zaangażowanie zainteresowanych stron w proces 
normalizacji; podkreśla, że różnice są przyczyną braku równowagi jeżeli chodzi o ich 
skuteczne zaangażowanie w europejski system normalizacji;

20. zwraca się do Komisji oraz EON o wspieranie programów szkoleniowych, a także 
podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu umożliwienie słabszym 
KON nie prowadzących obecnie sekretariatów komitetów technicznych przyjęcie bardziej 
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aktywnej roli w procesie normalizacji;

21. nalega, aby państwa członkowskie zagwarantowały skuteczną reprezentację wszystkich 
odnośnych zainteresowanych stron w krajowych komitetach technicznych poprzez 
stworzenie mechanizmów nadzoru i sprawozdawczości oraz – w razie konieczności –
zapewnienie wsparcia finansowego słabszym grupom społecznym w celu ułatwienia ich 
uczestnictwa;

22. wyraża ubolewanie z powodu ograniczonego zainteresowania władz publicznych w 
większości państw członkowskich uczestnictwem w procesie opracowywania norm, 
pomimo znaczenia normalizacji jako narzędzia wspierającego prawodawstwo oraz 
politykę publiczną; nalega, aby państwa członkowskie, a w szczególności organy nadzoru 
rynku, wytypowały swych przedstawicieli do wszystkich krajowych komitetów 
technicznych odzwierciedlających opracowywanie norm wspierających unijną politykę i 
prawodawstwo; podkreśla, że obecność władz krajowych w dyskusji na temat 
opracowywania norm ma podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania 
prawodawstwa w dziedzinach objętych nowym podejściem, a także dla uniknięcia 
zgłaszanych ex post formalnych sprzeciwów w stosunku do ujednoliconych norm;

d) Ułatwienie dostępu do norm

23. ponownie podkreśla, że choć małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę 
gospodarki europejskiej, ich zaangażowanie w normalizację nie jest zawsze współmierne 
do ich znaczenia gospodarczego; podkreśla, że normy powinny być projektowane i 
adaptowane, tak aby uwzględnić cechy i środowisko małych i średnich przedsiębiorstw, a 
szczególnie małych i bardzo małych przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych; z 
zadowoleniem przyjmuje podjęte niedawno przez krajowe organizacje normalizacyjne 
inicjatywy wdrożenia zaleceń zawartych w analizie dostępu MŚP do normalizacji 
europejskiej; podkreśla, że należy podjąć dalsze środki w celu zagwarantowania, że MŚP 
będą mogły w pełni uczestniczyć w opracowywaniu norm oraz miały do nich właściwy 
dostęp;

24. utrzymuje, że dostęp użytkowników o norm europejskich opracowanych w ramach 
wspierania polityki i prawodawstwa europejskiego to ważna kwestia, która wymaga 
dalszej analizy; jest zdania, że należy rozważyć różne systemy ustalania cen dla norm 
prywatnych/przemysłowych oraz ujednoliconych/mandatowych; wzywa szczególnie KON 
do obniżenia kosztów za pomocą specjalnych stawek lub w drodze oferowania pakietów 
norm po obniżonych cenach, a także zbadanie dodatkowych sposobów poprawy dostępu 
do nich, zwłaszcza dla MŚP;

25. podkreśla, że normy powinny być zrozumiałe i łatwe w zastosowaniu, aby mogły być 
skuteczniej stosowane przez użytkowników; uważa za konieczne zmniejszenie w 
stosownych przypadkach nadmiernej liczby odniesień pomiędzy poszczególnymi 
normami, a także rozwiązanie trudności w identyfikacji grup norm odnoszących się do 
danego produktu lub procesu; wzywa krajowe i europejskie organy normalizacyjne oraz 
stowarzyszenia handlowe do dostarczenia przyjaznych użytkownikom instrukcji 
stosowania norm;

Normalizacja wspierająca innowacje oraz trwałą konkurencyjność w zglobalizowanym 
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środowisku

26. uznaje, że choć normalizacja może w dużym stopniu ułatwiać korzystanie z nowych
technologii, przekazywanie wyników badań naukowych i rozwoju na potrzeby 
opracowywania standardów odbywa się z dużym opóźnieniem; podkreśla potrzebę 
poprawy wzajemnej świadomości i współpracy pomiędzy organami normalizacyjnymi, 
innowatorami, środowiskami akademickimi oraz badawczymi; podkreśla, że włączanie 
nowej wiedzy do norm, zwłaszcza wiedzy pochodzącej z badań finansowanych ze 
środków publicznych oraz programów innowacyjnych, będzie wspierać innowacje i 
konkurencyjność;

27. wzywa państwa członkowskie do stosowania norm europejskich w zamówieniach 
publicznych w celu poprawy jakości usług publicznych oraz propagowania nowatorskich 
technologii; podkreśla jednak, że stosowanie norm nie powinno przyczyniać się do 
stwarzania dodatkowych barier, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw pragnących brać 
udział w procedurach udzielania zamówień publicznych;

28. uznaje, że fora oraz konsorcja w znacznym stopniu przyczyniają się do systemu 
normalizacyjnego poprzez oferowanie specyfikacji o światowym znaczeniu, które są 
niejednokrotnie bardziej otwarte na nowatorskie technologie; zwraca uwagę, że zwłaszcza 
w sektorze TIK szereg forów i konsorcjów rozwinęło się w światowe organizacje 
opracowujące mające szerokie zastosowanie specyfikacje w oparciu o otwarte, przejrzyste 
i oparte na porozumieniu procesy rozwoju; jest przekonany, że EON i fora/konsorcja 
muszą nawiązać ze sobą współpracę w zakresie planowania działań poprzez 
przekazywanie norm na najodpowiedniejszy poziom międzynarodowy lub europejski w 
celu zagwarantowania spójności oraz uniknięcia fragmentacji i duplikacji; wzywa EON 
do opracowania i wdrożenia ulepszonego mechanizmu przyjmowania specyfikacji 
zaproponowanych przez fora/konsorcja jako norm europejskich, który nie powinien 
ograniczać możliwości bezpośredniego zgłaszania ich do międzynarodowych organizacji 
normalizacyjnych w celu nadania im bardziej światowego statusu;

29. podkreśla potrzebę zabezpieczenia i wzmocnienia pozycji Europy w międzynarodowym 
środowisku normalizacyjnym w celu wspierania opracowywania norm 
międzynarodowych mających rzeczywiste znaczenia światowe, ułatwiających handel oraz 
zwiększających konkurencyjność Europy;

30. wzywa do ponownego zaangażowanie w normalizację międzynarodową ze strony 
europejskich zainteresowanych stron oraz KON w celu skorzystania z czołowej pozycji 
Europy oraz uzyskania korzyści na rynkach światowych wynikających z tej przewagi; 
podkreśla potrzebę lepszej koordynacji pomiędzy europejskimi zainteresowanymi 
stronami oraz KON w zakresie normalizacji międzynarodowej na szczeblu technicznym i 
politycznym;

°

°       °
31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

I. Przebieg procedury

Celem niniejszego sprawozdania jest zabranie głosu w trwającej obecnie dyskusji na temat 
przeglądu europejskiego systemu normalizacji.

Komisja Europejska pracuje aktualnie nad „pakietem normalizacyjnym”, który zawierać 
będzie wniosek prawodawczy mający na celu rewizję aktualnych ram prawnych dotyczących 
normalizacji europejskiej1 oraz komunikatem ogólnym określającym politykę w dziedzinie 
normalizacji na następne dziesięć lat.

Podczas przygotowań do sformułowania pakietu normalizacyjnego Komisja zwróciła się do 
kluczowych ekspertów o zalecenia strategiczne. Ekspertów zgromadzono w zespole 
ekspertów ds. przeglądu europejskiego systemu normalizacji (EXPRESS), który w lutym 
2010 r. przedstawił swe zalecenia w formie sprawozdania zatytułowanego „Normalizacja w 
służbie konkurencyjnej i innowacyjnej Europy - wizja na rok 2020”.

Komisja przeprowadziła również konsultacje publiczne w kwestii przeglądu europejskiego 
systemu normalizacji (odbyły się one w okresie 23 marca - 21 maja 2010 r.), a także zleciła 
wykonanie oceny wpływu (9 marca 2010 r.). Będący w przygotowaniu pakiet normalizacyjny 
opierać się będzie również na białej księdze z 3 lipca 2009 r. zatytułowanej „Modernizacja 
normalizacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. Droga naprzód”.

II. Uwagi ogólne sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zamiar dokonania przez Komisję przeglądu 
europejskiego systemu normalizacji w celu zachowania wielu z jego pozytywnych 
elementów, poprawy niedociągnięć oraz znalezienia równowagi pomiędzy wymiarem 
europejskim i krajowym.

Należy podkreślić, że w proponowanym przeglądzie należy oprzeć się na zaletach 
istniejącego aktualnie systemu, które stanowią solidną bazę dla wprowadzania ulepszeń, a 
także unikać wszelkich radykalnych zmian, które mogą podważyć podstawowe wartości 
systemu; W związku z tym sprawozdawca nie zgadza się z szeregiem opcji działań 
zaproponowanych w ocenie wpływu, które zaskutkowałyby całkowitą zmianą systemu.

Przygotowując niniejszy raport sprawozdawca uwzględnił wyniki sprawozdania EXPRESS, 
które zawiera szereg ważnych zaleceń. Sprawozdawca zwraca jednak uwagę, że zespołowi 

                                               
1 - Decyzjq Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie 
technologii informatycznych i telekomunikacji
- Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca 
procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. w 
sprawie finansowania normalizacji europejskiej
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EXPRESS nie zawsze udawało się wysuwać oryginalne zalecenia lub osiągać porozumienie 
w sprawie kluczowych kwestii, co jest w dużej mierze wynikiem różniących się, a 
niejednokrotnie sprzecznych poglądów jego poszczególnych członków.

Sprawozdawca uwzględnił również wyniki przeprowadzonych przez Komisję konsultacji 
publicznych na temat przeglądu europejskiego systemu normalizacji, a także wyniki 
przesłuchania publicznego w sprawie przyszłości normalizacji europejskiej zorganizowanego 
przez komisję IMCO w dniu 23 czerwca 2010 r. 

Sprawozdawca miał również możność spotkania się z przedstawicielami międzynarodowych 
organizacji normalizacyjnych w kontekście wizyty delegacji komisji IMCO w Genewie (w 
dniach 25-26 maja 2010 r.), przeprowadził również szerokie konsultacje z przedstawicielami 
europejskich i krajowych organów normalizacyjnych oraz głównymi podmiotami 
zaangażowanymi w proces opracowywania norm.

III. Stanowisko sprawozdawcy

Niemożliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku bez wsparcia 
nowoczesnego procesu normalizacji. Europejski system normalizacji stanowi główny element 
budowy jednolitego rynku, zwłaszcza poprzez zastosowanie norm w kluczowych dziedzinach 
prawodawstwa w ramach nowego podejścia. Ta technika legislacyjna odegrała podstawową 
rolę w opracowaniu przepisów sprzyjających innowacją, w których specyfikacje techniczne 
pozwalające na spełnienie wymogów prawnych są opracowywane przez same zainteresowane 
strony oraz aktualizowane w miarę rozwoju techniki. Wspólnie uzgodnione dobrowolne 
normy umożliwiły lepsze stanowienie prawa, stanowią stymulację konkurencyjności oraz 
przyczyniły się do zniesienia przeszkód w handlu.

Normalizacja odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania w polityce i 
prawodawstwie europejskim na normy będące w stanie zagwarantować bezpieczeństwo 
produktów, ich dostępność, innowacyjność, interoperacyjność i ochronę środowiska. 
Sprawozdawca zauważa, że liczba norm wspierających prawodawstwo nieobjętego zakresem 
nowego podejścia wzrosła w ostatnich latach, co dowodzi, że model ten przyjęto w całym 
szeregu strategii politycznych UE. Pożądane jest rozszerzenie zastosowania norm na nowe 
obszary prawodawstwa unijnego oraz unijne strategie polityczne biorąc pod uwagę specyfikę 
tych obszarów zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa.

Sprawozdawca zawarł w niniejszym projekcie sprawozdania szereg konkretnych zaleceń dla 
państw członkowskich, Komisji Europejskiej, europejskich i krajowych organów normalizacji 
w celu wzmocnienia aktualnego europejskiego systemu normalizacji. Należy podkreślić, że 
wiele z tych propozycji odnosi się w szczególności do ujednoliconych/mandatowych, których 
celem jest wspieranie unijnego prawodawstwa i strategii politycznych, dlatego też mają one 
kluczowe znaczenie dla interesu publicznego.

W niniejszym uzasadnieniu sprawozdawca pragnie skupić się na pewnych zaleceniach 
zawartych w sprawozdaniu w celu ułatwienia dyskusji w komisji.

Wzmocnienie zasady delegacji krajowej
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Choć krajowe organizacje normalizacyjne (KON) stanowią podstawę europejskiego systemu 
normalizacji, różnią się one od siebie w dużym stopniu jeżeli chodzi o zasoby, wiedzę 
techniczną oraz zaangażowanie zainteresowanych stron. Różnice te są przyczyną braku 
równowagi w ich zaangażowaniu w europejski system normalizacji. Komisja, państwa 
członkowskie oraz europejskie organizacje normalizacji (EON) powinny zastosować wszelkie 
niezbędne środki, aby umożliwić słabszym KON aktywniejszy udział w procesie 
normalizacji.

Należy również podkreślić, że w większości państw członkowskich władze publiczne w 
ograniczonym stopniu interesują się uczestnictwem w procesie opracowywania norm, 
pomimo znaczenia normalizacji jako narzędzia wspierającego prawodawstwo oraz politykę 
publiczną. Państwa członkowskie, a w szczególności organy nadzoru rynku, powinny 
wytypować swych przedstawicieli do do wszystkich krajowych komitetów technicznych 
odzwierciedlających opracowywanie norm wspierających unijną politykę i prawodawstwo.

Zasada delegacji krajowej to kamień węgielny europejskiego systemu normalizacji, zwłaszcza 
w procesie opracowywania norm przez CEN i CENELEC. Należy jednak podkreślić, że – jak 
potwierdzono w badaniach nad dostępem do normalizacji – w większości krajów europejskich 
zainteresowani przedstawiciele społeczeństwa albo w ogóle nie uczestniczą w procesie 
określania norm, albo ich uczestnictwo jest bardzo ograniczone.

Poza kilkoma godnymi uwagi wyjątkami krajowa wiedza ekspercka na temat normalizacji jest 
zwykle rozproszona po wielu organach lub w ogóle nie istnieje, natomiast w tych niewielu 
krajach, w których na szczeblu krajowym uczestnictwo konsumentów jest skuteczne, ich 
poglądy mogą być często odsiewane w procesie opracowywania stanowiska krajowego. 
Sytuacja jest jeszcze mniej zadowalająca jeżeli chodzi o uczestnictwo zainteresowanych stron 
reprezentujących interesy środowiskowe – obecnie tylko w dwóch państwach członkowskich 
organizacje środowiskowe systematycznie przyczyniają się do procesu opracowywania norm.

Państwa członkowskie powinny zagwarantować skuteczną reprezentację wszystkich 
odnośnych zainteresowanych stron w krajowych komitetach technicznych poprzez stworzenie 
mechanizmów nadzoru i sprawozdawczości oraz w razie konieczności zapewnienie wsparcia 
finansowego słabszym grupom społecznym w celu ułatwienia ich uczestnictwa.

Poprawa dostępu do procesu normalizacji

Uczestnictwo zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa – a szczególnie grupy 
reprezentujące interesy w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, konsumenta i środowiska –
legitymizuje system, gwarantuje jego odpowiedzialność, poprawia jakość porozumienia oraz 
czyni normy europejskie bardziej reprezentatywnymi.

Organizacje europejskie reprezentujące interesy społeczne muszą zatem wybracować 
silniejszą pozycje w europejskich organizacjach normalizacyjnych (EON), aby skuteczniej 
odzwierciedlać poglądy poszczególnych zainteresowanych stron, których pozycja na szczeblu 
krajowym jest nadal słaba. Może to obejmować prawa do głosowania, pod warunkiem że są 
one stowarzyszonymi członkami EON lub współpracującymi z nimi partnerami oraz 
uczestniczyły w pracach nad daną kwestią pod względem technicznym.
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W tym kontekście ważnym elementem jest również wprowadzenie systemu alternatywnego 
gwarantującego bardziej zrównoważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron w 
procesie normalizacji. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niedawny rozwój wydarzeń 
w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), a zwłaszcza model stosowany do 
opracowania normy ISO 26000 dotyczącej odpowiedzialności społecznej, w którym krajowe 
organy normalizacyjne uzyskały prawo do nominacji do odnośnej grupy roboczej tylko 
jednego przedstawiciela z każdej kategorii spośród wyróżnionych kategorii zainteresowanych 
stron. Podobne procedury obejmujące wiele zainteresowanych podmiotów i w których tworzy 
się określoną liczbę miejsc dla różnych organizacji zainteresowanych podmiotów, mogłaby 
stanowić alternatywę dla sporządzania norm europejskich w dziedzinach leżących szczególnie 
w interesie publicznym.

Ułatwianie dostępu do norm

Choć małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki europejskiej, ich 
zaangażowanie w normalizację nie jest zawsze współmierne do ich znaczenia 
gospodarczego.Ponadto normy nie są zawsze projektowane i adaptowane, tak aby 
uwzględniać cechy i środowisko małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególnie małych i 
bardzo małych przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych. Dlatego też należy 
zagwarantować, że normy są zrozumiałe i łatwe w zastosowaniu, aby mogły być skuteczniej 
wdrażane przez wszystkich użytkowników. Należy również podjąć kroki w kierunku 
umożliwienia MŚP pełnego uczestnictwa w opracowywaniu norm oraz zapewnienia im 
łatwiejszego i tańszego dostępu do nich.

Normalizacja w dziedzinie usług

Normy przyczyniły się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa towarów, jednak ich 
dostępność w dziedzinie usług nie jest w żaden sposób proporcjonalna do znaczenia i 
potencjału gospodarczego tego sektora. Choć normy dotyczące usług mają niejednokrotnie 
specyficzny charakter wynikający z uwarunkowań krajowych oraz że ich opracowywanie jest 
powiązane z potrzebami rynku, opracowywanie europejskich norm w zakresie usług 
przewidziane w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym 
przyniesie dalszą harmonizację sektora usług, przyczyni się do większej przejrzystości, 
podwyższenia jakości i konkurencyjności usług europejskich oraz będzie wspierać 
konkurencyjność, innowacje oraz zniesienie przeszkód handlowych i ochronę konsumenta.

Normalizacja wspierająca innowacje

Choć normalizacja może w dużym stopniu ułatwiać korzystanie z nowych technologii, 
przekazywanie wyników badań naukowych i rozwoju na potrzeby opracowywania 
standardów odbywa się z dużym opóźnieniem. Dlatego też konieczna jest poprawa wzajemnej 
świadomości i współpracy pomiędzy organami normalizacyjnymi, innowatorami, 
środowiskami akademickimi oraz badawczymi. Włączanie nowej wiedzy do norm, zwłaszcza 
wiedzy pochodzącej z badań finansowanych ze środków publicznych oraz programów 
innowacyjnych, będzie wspierać innowacje i konkurencyjność. Europa powinna również 
odgrywać aktywniejszą rolę w promowaniu ogólnoeuropejskich interoperacyjnych norm dla 
nowatorskich produktów i technologii, np. w dziedzinie usług i technologii niskowęglowych 
lub TIK.
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Normalizacja w zglobalizowanym świecie

Europejski system normalizacji uznaje prymat norm międzynarodowych. Normy europejskie 
są jednak konieczne tam, gdzie nie istnieją jeszcze normy międzynarodowe lub tam, gdzie 
normy te nie odpowiadają we właściwym stopniu potrzebom europejskim, zwłaszcza 
potrzebom zdeterminowanym europejską polityką i prawodawstwem. Europa powinna 
wzmocnić swą pozycję w międzynarodowym środowisku normalizacyjnym, aby promować 
opracowywanie norm mających rzeczywiste znaczenie globalne, ułatwiających handel oraz 
zwiększających konkurencyjność Europy. Ponadto we współpracy regulacyjnej powiązanej z 
handlem z partnerami handlowymi UE Europa mogłaby promować metodykę nowego 
podejścia lub odnośne modele regulacyjne sprzyjające normalizacji.

IV. Wnioski

Sprawozdawca pragnie ponownie podkreślić, że w toczącej się aktualnie dyskusji na temat 
przeglądu europejskiego systemu normalizacji należy oprzeć się na zaletach istniejącego 
aktualnie systemu, które stanowią solidną bazę dla wprowadzania ulepszeń, a także unikać 
wszelkich radykalnych zmian, które mogą podważyć podstawowe wartości systemu. W tym 
duchu przedstawia szereg propozycji mających na celu poprawę systemu w ramach jego 
obecnych granic i oczekuje na dalsze sugestie.


