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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Budúcnosť európskej normalizácie
(2010/2051(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na verejné vypočutie o budúcnosti európskej normalizácie, ktoré 23. júna 
2010 uskutočnil Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na reakcie na verejnú konzultáciu Komisie o prieskume európskeho systému 
normalizácie, ktorá sa uskutočnila od 23. marca do 21. mája 2010,

– so zreteľom na štúdiu hodnotenia vplyvu „normalizačného balíčka“, ktorá bola 
vypracovaná pre GR Komisie pre podniky a priemysel (9. marca 2010),

– so zreteľom na správu panelu odborníkov pre prieskum európskeho systému normalizácie 
(EXPRESS) s názvom „Normalizácia pre konkurencieschopnú a inovatívnu Európu: vízia 
pre rok 2020“ (február 2010),

– so zreteľom na správu profesora Mario Montiho z 9. mája 2010 pre predsedu Komisie 
s názvom „Nová stratégia pre jednotný trh“,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom „Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na štúdiu o prístupe MSP k európskej normalizácii s názvom„Umožniť 
malým a stredným podnikom lepšie využívať prínosy vyplývajúce z noriem a zapojenia 
sa do normalizácie“, ktorú zadali Európsky výbor pre normalizáciu ČEN) a Európsky 
výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) (august 2009),

– so zreteľom na štúdiu o prístupe k normalizácii, ktorá bola vypracovaná pre GR Komisie 
pre podniky a priemysel (10. marca 2009),

– so zreteľom na správu Komisie z 21. decembra 2009 o uplatňovaní smernice 98/34/ES 
v období od roku 2006 do roku 2008 (KOM(2009)0690) a sprievodný pracovný 
dokument útvarov Komisie (SEC(2009)1704),

– so zreteľom na bielu knihu z 3. júla 2009 o Modernizácii normalizácie v oblasti 
informačných a komunikačných technológií v EÚ – cesta vpred (KOM(2009)0324),

– so zreteľom na závery Rady z 25. septembra 2008 o normalizácii a inovácii,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2008 s názvom „Smerom k zvýšeniu 
prínosu normalizácie pre inovácie v Európe“ (KOM(2008)0133),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. októbra 2004 o úlohe európskej normalizácie 
v rámci európskej politiky a právnych predpisov (KOM(2004)0674) a sprievodný 
pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Výzvy pre európsku normalizáciu“,
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2004 s názvom „Začlenenie 
environmentálnych aspektov do európskej normalizácie“ (KOM(2004)0130),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. júla 2001 o európskych 
politických zásadách v oblasti medzinárodnej normalizácie (SEC(2001)1296),

– so zreteľom na uznesenie z 12. februára 1999 o správe Komisie o účinnosti 
a zodpovednosti v európskej normalizácii podľa nového prístupu1

– so zreteľom na správu Komisie z 13. mája 1998 o účinnosti a zodpovednosti v európskej 
normalizácii podľa nového prístupu (KOM(1998)0291),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES z 24. 
októbra 2006 o financovaní európskej normalizácie2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 
a smernicu európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe 
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov3,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii 
v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií4,

– so zreteľom na viedenskú dohodu z júna 1991 o technickej spolupráci medzi ISO a CEN 
a drážďanskú dohodu zo septembra 1996 o výmene technických údajov medzi 
CENELEC a IEC,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2010) a 
stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

A. keďže európsky systém normalizácie bol ústredným prvkom pri vytváraní jednotného 
trhu, a to najmä vďaka využívaniu noriem v kľúčových legislatívnych oblastiach v rámci 
„nového prístupu“, ktorý bol začlenený do nového legislatívneho rámca,

B. keďže súčasný právny rámec prispel k úspechu európskej normalizácie tým, že umožnil 
rozvoj európskych noriem, ktoré všetky hospodárske subjekty potrebujú k zabezpečeniu 
hladkého fungovania vnútorného trhu, uľahčeniu svetového obchodu a prístupu na trh 
a k posilneniu udržateľného rastu a konkurencieschopnosti,

C. keďže európsky systém normalizácie zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní noriem, 
ktoré sú schopné zaistiť bezpečnosť, dostupnosť, inováciu a interoperabilitiu produktov 
a ochranu životného prostredia, pretože takéto normy sú pre európsku politiku a právne 
predpisy čoraz potrebnejšie,

                                               
1 Ú. v. ES C 150, 28.5.1999, s.624.
2 Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s. 9.
3 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37 – 48.
4 Ú. v. ES L 36, 7.2.1987, s. 31 – 37.
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D. keďže Montiho správa o novej stratégii pre jednotný trh zdôrazňuje, že je potrebné 
preskúmať európsky proces normalizácie, zachovať prínosy existujúceho systému a nájsť 
správnu rovnováhu medzi európskym hľadiskom a vnútroštátnymi hľadiskami,

E. keďže v záujme uspokojovania budúcich potrieb podnikov a spotrebiteľov 
a poskytovania všetkých potenciálnych výhod na podporu verejných a spoločenských 
cieľov sa európska normalizácia musí prispôsobiť výzvam vyplývajúcim z globalizácie, 
zmeny klímy, vzniku nových hospodárskych veľmocí a technologického rozvoja,

Úvod

1. víta zámer Komisie prehodnotiť systém európskej normalizácie s cieľom zachovať jeho 
početné úspešné prvky, vylepšiť jeho nedostatky a nastoliť správnu rovnováhu medzi 
európskym hľadiskom a vnútroštátnymi hľadiskami; zdôrazňuje, že navrhované 
prehodnotenie by sa malo zakladať na silných stránkach existujúceho systému, ktorý 
predstavuje stabilnú základňu, na ktorej je možné stavať, a že by sa malo zdržať 
radikálnych zmien, ktoré by podkopali základného hodnoty systému;

2. oceňuje správu panelu odborníkov pre prieskum európskeho systému normalizácie 
(EXPRESS); vyzýva európske a vnútroštátne organizácie pre normalizáciu, členské štáty 
a Komisiu, aby jeho strategické odporúčania uplatnili s cieľom vytvoriť európsky systém 
normalizácie, ktorý bude schopný reagovať na spoločenské a hospodárske potreby 
a zachovať svoju vedúcu úlohu v globálnom systéme normalizácie;

3. zdôrazňuje, že návrh Komisie týkajúci sa prieskumu súčasného právneho rámca v oblasti 
európskej normalizácie musí sprevádzať strategický dokument, ktorým sa stanoví 
komplexný akčný rámec na európskej a vnútroštátnej úrovni vrátane konkrétnych návrhov 
na zlepšenie, ktoré nemožno uskutočniť prostredníctvom prieskumu právnych predpisov; 
zdôrazňuje, že takýto strategický dokument by sa nemal obmedzovať na odporúčania 
obsiahnuté v správe EXPRESS;

4. podporuje zámer Komisie začleniť do právneho rámca európskej normalizácie zásady 
dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu 
(transparentnosť, otvorenosť, nestrannosť, konsenzus, účinnosť, relevantnosť 
a konzistentnosť), aby sa tak posilnilo ich uplatňovanie v rámci európskeho systému 
normalizácie; 

5. zdôrazňuje však, že tieto zásady sami osebe nie sú postačujúce na zabezpečenie 
primeraného zastúpenia malých a stredných podnikov a ďalších spoločenských subjektov 
– najmä tých, ktoré sa angažujú v oblasti zdravia a bezpečnosti, spotrebiteľských 
a ekologických záujmov – v procese normalizácie; domnieva sa preto, že je nevyhnutné 
doplniť ich o zásadu „vyváženého zastúpenia“, keďže vždy, keď sa jedná o verejný 
záujem je nanajvýš dôležité vyváženým spôsobom zohľadniť stanoviská všetkých 
zúčastnených strán, a to najmä pri príprave noriem na podporu právnych predpisov 
a politík EÚ;

6. zdôrazňuje, že hoci normy prispeli ku značnému zlepšeniu kvality a bezpečnosti tovaru, 
ich použiteľnosť v oblasti služieb zďaleka nezodpovedá hospodárskemu významu 
a potenciálu tohto odvetvia; pripomína najmä, že počet vnútroštátnych noriem v oblasti 
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služieb, ktoré boli v Európe v poslednej dobe vypracované, zďaleka prekračuje počet 
európskych noriem vytvorených v tomto odvetví;

7. berie na vedomie, že normy v oblasti služieb často zodpovedajú vnútroštátnym 
osobitostiam a že ich tvorba súvisí s potrebami trhu; zdôrazňuje však, že tvorba 
európskych noriem v oblasti služieb, tak ako ju zabezpečuje smernica č. 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu, bude prínosom pre ďalšiu harmonizáciu v odvetví služieb, 
zvýši transparentnosť, kvalitu a konkurencieschopnosť európskych služieb a podporí 
hospodársku súťaž, inovácie, zníženie obchodných prekážok a ochranu spotrebiteľa;

8. podporuje preto zámer Komisie začleniť normy v oblasti služieb do právneho rámca 
európskej normalizácie, pretože tento krok nielenže zabezpečí oznamovanie všetkých 
vnútroštátnych noriem v oblasti služieb, ktoré by mohli potenciálne predstavovať 
technické prekážky pre obchodovanie na vnútornom trhu, ale tiež poskytne Komisii 
riadny právny základ, na základe ktorého bude môcť požiadať európske organizácie 
pre normalizáciu – teda CEN, CENELEC a Európsky inštitút pre normalizáciu 
v telekomunikáciách (ETSI) – o vytvorenie noriem v odvetví služieb;

Posilnenie európskeho systému normalizácie

(a) Všeobecné pripomienky

9. opätovne potvrdzuje, že európska normalizácia na podporu právnych predpisov „nového 
prístupu“ sa ukázala byť úspešným a významným nástrojom pre dobudovanie jednotného 
trhu; konštatuje, že počet normalizačných poverení na podporu právnych predpisov 
v iných oblastiach než v tých, na ktoré sa vzťahuje „nový prístup“ sa v posledných rokoch 
zvýšil, čo naznačuje, že tento model bol prijatý v celej rade právnych predpisov a politík 
EÚ; je presvedčený, že je vhodné rozšíriť používanie noriem aj na iné oblasti právnych 
predpisov a politík Únie než je jednotný trh, s ohľadom na osobitosť dotknutých oblastí 
a v súlade so zásadami lepšej právnej úpravy;

10. je presvedčený, že je nanajvýš dôležité oddeliť právne predpisy od normalizácie, aby 
nedochádzalo k nesprávnej interpretácii, pokiaľ ide o ciele právnych predpisov 
a požadovanú úroveň ochrany; zdôrazňuje, že európsky zákonodarca musí byť pri 
stanovovaní zásadných požiadaviek regulácie veľmi obozretný a presný, zatiaľčo Komisia 
musí v povereniach jasne a presne stanoviť ciele normalizačnej činnosti; zdôrazňuje, že 
úloha tvorcov noriem by mala byť obmedzená na stanovovanie technických prostriedkov 
na dosiahnutie cieľov stanovených zákonodarcom pri zabezpečení vysokej úrovne 
ochrany;

11. naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila a uplatňovala lepšie systémy pre koordináciu 
politiky normalizácie a normalizačných činností; tieto systémy by sa mali vzťahovať 
na všetky aspekty verejnej politiky súvisiace s postupom normalizácie od prípravy 
a poskytnutia poverenia až po monitorovanie činnosti technického výboru a zároveň 
zabezpečovať, aby vytvorené normy spĺňali základné požiadavky súvisiacich právnych 
predpisov, pokiaľ ide o formálne schválenie, zverejnenie a používanie noriem;

12. zdôrazňuje významnú úlohu „konzultantov nového prístupu“ pri overovaní toho, či sú 
harmonizované normy v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi EÚ; zdôrazňuje 
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skutočnosť, že týchto konzultantov v súčasnosti vyberajú európske organizácie pre 
normalizáciu a že konzultanti pôsobia v ich rámci, čo pre tieto organizácie predstavuje 
značnú administratívnu záťaž a v niektorých prípadoch to u zúčastnených subjektov 
vzbudzuje obavy ohľadom nestrannosti a nezávislosti príslušného procesu; vyzýva preto 
Komisiu, aby zhodnotila, či je potrebné existujúce postupy preskúmať; je ďalej 
presvedčený, že Komisia by mala stanoviť postupy na zabezpečenie toho, aby zverené 
normy boli v súlade s ostatnými politikami a právnymi predpismi EÚ, ktoré nepodliehajú 
„novému prístupu“;

(b) Zlepšenie prístupu k postupu normalizácie

13. uznáva zásadu vnútroštátneho delegovania právomocí, ktorú považuje za základný kameň 
európskeho systému normalizácie, najmä pokiaľ ide o tvorbu noriem organizáciami CEN 
a CENELEC; konštatuje však – ako to potvrdzuje aj štúdia o prístupe k normalizácii –, že 
vo veľkej väčšine európskych krajín sa spoločenské subjekty tvorby noriem nezúčastňujú 
vôbec, alebo len veľmi málo;

14. nabáda preto európske a vnútroštátne orgány pre normalizáciu, aby podporovali 
a uľahčovali efektívnu účasť na postupoch normalizácie všetkých zainteresovaných strán, 
najmä zástupcov malých a stredných podnikov (MSP), spotrebiteľov (vrátane zdravotne 
postihnutých osôb a zraniteľných spotrebiteľov), ekológov, pracovníkov a orgány 
zastupujúce iné spoločenské záujmy;

15. zdôrazňuje, že už od 90. tých rokov 20. storočia sa uznáva potreba zabezpečiť priamu 
účasť spoločenských subjektov na európskej úrovni s cieľom účinnejšie odrážať ich 
názory, vzhľadom na to, že ich zastúpenie vo vnútroštátnych technických výboroch 
zostáva aj naďalej slabé; potvrdzuje, že v oblasti zlepšenia účasti spoločenských subjektov 
na vnútroštátnej úrovni sa dosiahol len veľmi obmedzený pokrok a preto sa musí finančná 
a politická podpora európskych organizácii založených na účely zastupovania takýchto 
subjektov zachovať prinajmenšom do roku 2020;

16. zastáva názor, že tieto európske organizácie musia získať lepšie miesto v rámci 
európskych organizácií pre normalizáciu; odporúča, bez toho aby tým bola dotknutá 
zásada vnútroštátneho delegovania právomocí, aby všetkým týmto organizáciám bolo 
udelené hlasovacie právo v technických orgánoch európskych organizácií pre 
normalizáciu, pod podmienkou, že budú ich pridruženými členmi alebo spolupracujúcimi 
partnermi a zúčastňovali sa danej činnosti na technickej úrovni; domnieva sa taktiež, že by 
týmto organizáciám malo byť za rovnakých podmienok udelené symbolické hlasovacie 
právo pri formálnom prijímaní noriem, ktoré by sa nemuselo nevyhnutne započítavať 
do výsledku hlasovania, ale slúžilo by ako ukazovateľ toho, akú podporu má určitá norma 
medzi všetkými zúčastnenými stranami;

17. víta súčasný vývoj v Medzinárodnej organizácii pre normalizáciu (ISO), najmä model, 
ktorý bol použitý na tvorbu normy ISO 26000 pre sociálnu zodpovednosť, v ktorom 
vnútroštátne orgány pre normalizáciu mohli do príslušnej pracovnej skupiny menovať iba 
jedného zástupcu z každej zo šiestich určených kategórií zúčastnených subjektov 
(priemysel, spotrebitelia, správa, zamestnanci, mimovládne organizácie a ostatné – služby, 
podpora, výskum a iné));
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18. je presvedčený, že podobné postupy, pri ktorých je vopred stanovený počet miest 
pre rôzne zúčastnené subjekty, by v porovnaní s tradičným postupom tvorby noriem 
na podporu politík a právnych predpisov EÚ predstavovali výrazné zlepšenie; zastáva 
názor, že napriek súčasným ťažkostiam pri zovšeobecňovaní použitia takéhoto modelu 
viacerých zúčastnených strán by mali európske organizácie pre normalizáciu takýto 
prístup bez meškania vyskúšať ako alternatívu pri tvorbe noriem v oblastiach verejného 
záujmu, aby sa tak zabezpečil vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, aby Výbor 98/34 
(alebo jeho nástupca) mal pri posudzovaní poverenia možnosť rozhodnúť, či použije tento 
alternatívny model, v prípade, že je pre danú normu kľúčové zabezpečiť širšie zapojenie 
zainteresovaných strán; zdôrazňuje, že takýto model by neovplyvnil zásadu 
vnútroštátneho delegovania právomocí, keďže návrh normy by bol aj naďalej skúmaný 
vnútroštátnymi paralelnými výbormi a prijatý na základe váženého hlasovania 
vnútroštátnymi organizáciami pre normalizáciu;

(c) Posilnenie zásady vnútroštátneho delegovania právomocí

19. zdôrazňuje, že hoci vnútroštátne organizácie pre normalizáciu predstavujú základný 
stavebný prvok európskeho systému normalizácie, existujú medzi nimi významné 
rozdiely, pokiaľ ide o zdroje, technické odborné znalosti a zapojenie zúčastnených strán 
do postupu normalizácie; zdôrazňuje, že existujúce nerovnosti vytvárajú výraznú 
nerovnováhu v ich efektívnej účasti v európskom systéme normalizácie;

20. žiada Komisiu a európske organizácie pre normalizáciu, aby podporovali vzdelávacie 
programy a prijali všetky potrebné opatrenia, ktorými by umožnili slabším vnútroštátnym 
organizáciám pre normalizáciu, ktoré v súčasnosti neprevádzkujú sekretariáty technických 
výborov, aby prevzali aktívnejšiu úlohu v postupe normalizácie;

21. naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili účinné zastúpenie všetkých príslušných 
zúčastnených strán vo vnútroštátnych výboroch vytvorením mechanizmov 
na monitorovanie a podávanie správ a prípadne poskytli finančnú podporu slabším 
spoločenským subjektom s cieľom uľahčiť ich účasť;

22. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že väčšina členských štátov preukazuje len 
veľmi malý záujem o účasť na tvorbe noriem, napriek významu normalizácie ako nástroja 
na podporu právnych predpisov a verejných politík; naliehavo žiada členské štáty a najmä 
orgány dohľadu nad trhom, aby vyslali zástupcov do všetkých vnútroštátnych technických 
výborov sledujúcich tvorbu noriem na podporu politiky a právnych predpisov EÚ; 
zdôrazňuje, že účasť vnútroštátnych orgánov na diskusii o tvorbe noriem je základom 
riadneho fungovania právnych predpisov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje „nový 
prístup“, a tiež zabraňuje tomu, aby proti harmonizovaným normám boli následne 
vznesené formálne námietky;

(d) Uľahčenie prístupu k normalizácii

23. opakuje, že hoci malé a stredné podniky tvoria chrbtovú kosť európskeho hospodárstva, 
ich účasť na normalizácii vždy nezodpovedá ich hospodárskemu významu; zdôrazňuje, že 
normy by sa mali tvoriť a prijímať tak, aby zohľadňovali charakteristické znaky 
a prostredie MSP, najmä malých podnikov, mikropodnikov a remeselníkov; víta nedávnu 
iniciatívu európskych a vnútroštátnych organizácií pre normalizáciu, ktorej cieľom je 
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vykonať odporúčania štúdie o prístupe MSP k európskej normalizácii; zdôrazňuje, že by 
sa mali prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie plnej účasti MSP na tvorbe noriem 
a adekvátneho prístupu k nim;

24. je presvedčený, že prístup užívateľov k európskym normám vytvoreným na podporu 
politík a právnych predpisov EÚ je významnou otázkou, ktorú je potrebné aj naďalej 
riešiť; zastáva názor, že by sa mali zvážiť rôzne systémy stanovovania cien 
pre súkromné/priemyselné normy a pre harmonizované/predpísané normy; žiada najmä 
vnútroštátne organizácie pre normalizáciu, aby znížili náklady prostredníctvom 
osobitných sadzieb a prostredníctvom ponúkania súborov noriem za zníženú cenu a aby 
hľadali ďalšie možnosti ako zlepšiť prístup k normám, najmä pre MSP;

25. zdôrazňuje, že normy by mali byť zrozumiteľné a ľahko použiteľné, aby ich užívatelia 
mohli lepšie uplatňovať; považuje za nevyhnutné prípadne znížiť nadmerný počet 
krížových odkazov medzi normami a riešiť súčasné ťažkosti určovaním skupín noriem 
príslušných pre určitý výrobok alebo postup; žiada vnútroštátne a európske organizácie 
pre normalizáciu a obchodné združenia, aby poskytovali zrozumiteľné pokyny 
pre užívateľov noriem;

Normalizácia na podporu inovácií a udržateľnej hospodárskej súťaže v globalizovanom
prostredí

26. uznáva, že hoci normalizácia môže výrazne uľahčiť využívanie nových technológií, 
pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do tvorby noriem existujú veľké nedostatky; 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť vzájomné povedomie a spoluprácu medzi tvorcami 
noriem, zlepšovateľmi, akademikmi a výskumníkmi; zdôrazňuje, že zahrnutie nových 
znalostí do oblasti noriem, najmä z verejne financovaných výskumných a inovačných 
programov, podporí inovácie a konkurencieschopnosť;

27. vyzýva členské štáty, aby pri verejnom obstarávaní používali európske normy s cieľom 
zlepšiť kvalitu verejných služieb a podporiť inovatívne technológie; zdôrazňuje však, že 
používanie noriem by nemalo mať za následok ďalšie prekážky, najmä pre malé podniky, 
ktoré sa chcú zúčastniť postupov verejného obstarávania;

28. uznáva, že fóra a konzorciá značne prispievajú k systému normalizácie tým, že poskytujú 
špecifikácie s globálnym dosahom, ktoré sú často otvorenejšie voči inovačným 
technológiám; zdôrazňuje, že najmä v odvetví IKT sa mnoho fór a konzorcií premenilo 
na globálne organizácie, ktoré vytvárajú široko uplatňované špecifikácie na základe 
otvorených, transparentných a konsenzuálnych postupov; je presvedčený, že európske 
organizácie pre normalizáciu a fóra/konzorciá musia nájsť spôsoby, ako spolupracovať 
pri plánovaní svojich činností tým, že prenesú normy na najvhodnejšiu úroveň, 
medzinárodnú alebo európsku, s cieľom zabezpečiť súlad a zabrániť fragmentácii alebo 
duplicite; vyzýva európske organizácie pre normalizáciu, aby vytvorili a uplatňovali lepší 
mechanizmus na prijímanie špecifikácií vypracovaných fórami/konzorciami ako európske 
normy, ktorý by nemal obmedzovať možnosť predložiť ich priamo medzinárodným 
organizáciám pre normalizáciu v záujme získania globálnejšieho postavenia;

29. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať a posilniť postavenie Európy v medzinárodnom 
prostredí normalizácie, s cieľom podporiť tvorbu medzinárodných noriem so skutočným 
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globálnym dosahom, uľahčiť obchod a zvýšiť konkurencieschopnosť Európy; 

30. vyzýva európske zúčastnené strany a vnútroštátne organizácie pre normalizáciu, aby sa 
opätovne oddali myšlienke medzinárodnej normalizácie, s cieľom zúročiť európske 
vedúce postavenie a získať výhody spojené s prvenstvom na globálnych trhoch; 
zdôrazňuje, že v oblasti medzinárodnej normalizácie je nevyhnutná lepšia koordinácia 
medzi európskymi zúčastnenými stranami a vnútroštátnymi organizáciami 
pre normalizáciu na technickej a politickej úrovni;

°

° °
31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Cieľom tejto správy je prispieť k prebiehajúcemu dialógu o prieskume európskeho systému 
normalizácie.

Európska komisia sa v súčasnosti zaoberá „normalizačným balíkom“, ktorého súčasťou bude 
legislatívny návrh revízie existujúceho právneho rámca pre európsku normalizáciu1 a súhrnné 
oznámenie Komisie, ktoré vymedzí stratégiu v oblasti normalizácie pre ďalšie desaťročie.

V rámci prípravy „normalizačného balíka“ Komisia požiadala kľúčových odborníkov 
o strategické odporúčania. Títo odborníci boli združení v rámci panelu odborníkov 
pre prieskum európskeho systému normalizácie (EXPRESS), ktorý svoje odporúčania 
zverejnil vo februári 2010 v podobe správy s názvom „Normalizácia pre konkurencieschopnú 
a inovatívnu Európu: vízia pre rok 2020“.

Komisia taktiež uskutočnila verejnú konzultáciu o prieskumu európskeho systému 
normalizácie (od 23. marca do 21. mája 2010) a objednala si štúdiu o posúdení vplyvu (9. 
marca 2010). Nadchádzajúci „normalizačný balík“ bude rovnako vychádzať z bielej knihy 
zo dňa 3. júla 2009 s názvom „Modernizácia normalizácie v oblasti informačných 
a komunikačných technológií v EÚ – cesta vpred“.

II. Všeobecné pripomienky spravodajcu

Spravodajca víta zámer Komisie prehodnotiť systém európskej normalizácie s cieľom 
zachovať jeho početné úspešné prvky, vylepšiť jeho nedostatky a nastoliť správnu rovnováhu 
medzi európskym hľadiskom a vnútroštátnymi hľadiskami.

Je potrebné zdôrazniť, že navrhované prehodnotenie by sa malo zakladať na silných stránkach 
existujúceho systému, ktorý predstavuje stabilnú základňu, na ktorej je možné stavať, a že by 
sa malo zdržať radikálnych zmien, ktoré by podkopali základného hodnoty systému; V tejto 
súvislosti spravodajca nesúhlasí s viacerými politickými možnosťami uvedenými v štúdii 
o posúdení vplyvu Komisie, ktoré by mohli viesť k úplnému pretvoreniu systému.

Pri vypracúvaní tejto správy spravodajca zohľadnil zistenia správy panelu EXPRESS, ktorá 
obsahuje celý rad významných odporúčaní. Spravodajca však konštatuje, že panelu 
EXPRESS sa nie vždy podarilo ponúknuť originálne odporúčania alebo dosiahnuť konsenzus 
v kľúčových otázkach, čo sa dá vysvetliť najmä rôznymi a niekedy protirečivými názormi 
jeho členov.

                                               
1 Rozhodnutie Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a 
telekomunikácií.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v 
oblasti technických noriem a predpisov.
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES z 24. októbra 2006 o financovaní európskej 
normalizácie,
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Spravodajca taktiež zohľadnil reakcie na verejnú konzultáciu Komisie o prieskume 
európskeho systému normalizácie a závery verejného vypočutia o budúcnosti európskej 
normalizácie, ktorú usporiadal výbor IMCO 23. júna 2010.

Spravodajca mal rovnako príležitosť stretnúť sa so zástupcami medzinárodných organizácií 
pre normalizáciu v súvislosti s návštevou delegácie výboru IMCO v Ženeve (25. – 26.5.2010) 
a podrobne jednať so zástupcami európskych a vnútroštátnych organizácií pre normalizáciu 
a s kľúčovými aktérmi v oblasti procesu tvorby noriem.

III. Všeobecné stanovisko spravodajcu

Bez podpory moderného procesu normalizácie nie je možné plne využiť potenciál jednotného 
trhu. Európsky systém normalizácie bol ústredným prvkom pri vytváraní jednotného trhu, a to 
najmä vďaka využívaniu noriem v kľúčových legislatívnych oblastiach v rámci „nového 
prístupu“. Tento spôsob právnej úpravy slúži ako nástroj pri zavádzaní právnych predpisov 
podporujúcich inovácie, keď technické špecifikácie, ktoré umožňujú splniť požiadavky 
právnych predpisov, vypracúvajú a v závislosti od súčasného stavu vývoja aktualizujú 
samotné zainteresované strany. Vzájomne dohodnuté dobrovoľné normy umožnili lepšiu 
reguláciu, podnietili hospodársku súťaž a odstránili prekážky obchodu.

Normalizácia zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní noriem, ktoré dokážu zaistiť 
bezpečnosť, dostupnosť, inováciu a interoperabilitu výrobkov a ochranu životného prostredia, 
a ktoré sú pre európsku politiku a právne predpisy čoraz nevyhnutnejšie. Spravodajca 
konštatuje, že počet noriem podporujúcich právne predpisy mimo rozsahu „nového prístupu“ 
sa za posledné roky zvýšil, čo dokazuje, že tento model bol prijatý v celom rade politík EÚ. Je 
želateľné rozšíriť používanie noriem aj na nové oblasti právnych predpisov a politík Únie, 
s ohľadom na osobitosť dotknutých oblastí a v súlade so zásadami lepšej právnej úpravy.

Spravodajca do návrhu správy zapracoval aj viacero osobitých odporúčaní určených členským 
štátom, Európskej komisii a európskym a vnútroštátnym organizáciám pre normalizáciu, 
s cieľom posilniť súčasný európsky systém normalizácie. Treba zdôrazniť, že mnohé z týchto 
návrhov sa vzťahujú najmä na harmonizované/predpísané normy, ktorých účelom je podpora 
právnych predpisov a politík EÚ, a majú teda zásadný význam z hľadiska verejného záujmu.

V tejto dôvodovej správe by sa spravodajca chcel zamerať na určité odporúčania, ktoré správa 
obsahuje, s cieľom uľahčiť prejednávanie vo výbore.

Posilnenie zásady vnútroštátneho delegovania právomocí

Hoci sú vnútroštátne organizácie pre normalizáciu kľúčovým prvkom európskeho systému 
normalizácie, existujú medzi nimi významné rozdiely, pokiaľ ide o zdroje, technické odborné 
znalosti a zapojenie zúčastnených strán. Tieto nerovnosti vytvárajú výraznú nerovnováhu 
v ich efektívnej účasti v európskom systéme normalizácie. Komisia, členské štáty a európske 
organizácie pre normalizáciu by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby umožnili slabším 
vnútroštátnym organizáciám pre normalizáciu, aby prevzali aktívnejšiu úlohu v procese 
normalizácie.
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Je potrebné tiež zdôrazniť, že väčšina členských štátov preukazuje len veľmi malý záujem 
o účasť na tvorbe noriem, napriek významu normalizácie ako nástroja na podporu právnych 
predpisov a verejných politík. Členské štáty a najmä orgány dohľadu nad trhom by mali 
vyslať zástupcov do všetkých vnútroštátnych technických výborov sledujúcich tvorbu noriem 
na podporu politiky a právnych predpisov EÚ.

Zásada vnútroštátneho delegovania právomocí je základným kameňom európskeho systému 
normalizácie, najmä pokiaľ ide o tvorbu noriem organizáciami CEN a CENELEC. Treba však 
zdôrazniť – ako to potvrdzuje aj štúdia o prístupe k normalizácii –, že vo veľkej väčšine 
európskych krajín sa spoločenské subjekty tvorby noriem nezúčastňujú vôbec, alebo len 
veľmi málo.

S výnimkou niekoľkých prípadov sú vnútroštátne odborné znalosti spotrebiteľov v oblasti 
normalizácie zvyčajne roztrieštené v rámci mnohých subjektov alebo jednoducho neexistujú, 
zatiaľčo v niekoľkých málo krajinách, kde je spotrebiteľská účasť účinná na vnútroštátnej 
úrovni, sa v procese tvorby vnútroštátneho stanoviska od ich názoru často upúšťa. Situácia je 
ešte menej uspokojivá, ak sa jedná o účasť zainteresovaných strán zastupujúcich záujmy 
životného prostredia: v súčasnosti existujú len dva členské štáty, v ktorých organizácie 
zaoberajúce sa ochranou životného prostredia systematicky prispievajú k tvorbe noriem.

Členské štáty by mali zabezpečiť účinné zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných 
strán vo vnútroštátnych technických výboroch vytvorením mechanizmov na monitorovanie a 
podávanie správ a prípadne poskytli finančnú podporu slabším spoločenským subjektom 
s cieľom uľahčiť ich účasť.

Zlepšenie prístupu k postupu normalizácie

Účasť spoločenských subjektov zastupujúcich záujmy v oblasti zdravia a bezpečnosti, záujmy 
spotrebiteľov a záujmy v oblasti životného prostredia predstavuje pre systém významné 
hľadisko legitimity a zodpovednosti, zlepšuje kvalitu konsenzu a pomáha európskym 
normám, aby sa stali prestížnejšími.

Európske organizácie zastupujúce spoločenské záujmy musia preto získať lepšie miesto 
v rámci európskych organizácií pre normalizáciu, s cieľom lepšie zohľadniť záujmy 
dotknutých subjektov, ktoré zostávajú slabé na vnútroštátnej úrovni. Sem by mohli patriť 
hlasovacie práva, pod podmienkou, že budú pridruženými členmi alebo spolupracujúcimi 
partnermi európskych organizácií pre normalizáciu a zúčastňovali sa danej činnosti 
na technickej úrovni.

V tejto súvislosti je zásadným prvkom tiež zavedenie alternatívneho systému, ktorý by zaručil 
vyrovnanejšie zastúpenie všetkých strán zainteresovaných na procese normalizácie. 
Spravodajca víta súčasný vývoj v Medzinárodnej organizácii pre normalizáciu (ISO), najmä 
model, ktorý bol použitý na tvorbu normy ISO 26000 pre sociálnu zodpovednosť, v ktorom 
vnútroštátne orgány pre normalizáciu mohli do príslušnej pracovnej skupiny menovať iba 
jedného zástupcu z každej zo šiestich určených kategórií zúčastnených subjektov. Podobné 
postupy zahŕňajúce viacero zainteresovaných strán, pri ktorých sa vopred stanoví počet miest 
pre jednotlivé zúčastnené subjekty, by sa mohli uplatniť ako alternatíva pri tvorbe európskych 
noriem v oblastiach mimoriadneho verejného záujmu.
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Uľahčenie prístupu k normalizácii

Hoci malé a stredné podniky tvoria chrbtovú kosť európskeho hospodárstva, ich účasť 
na normalizácii vždy nezodpovedá ich hospodárskemu významu. Navyše, normy sa nie vždy 
tvoria a prijímajú tak, aby zohľadňovali charakteristické znaky a prostredie MSP, najmä 
malých podnikov, mikropodnikov a remeselníkov. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby boli 
normy zrozumiteľné a ľahko použiteľné, aby ich mohli lepšie uplatňovať všetci užívatelia. 
Mali by sa prijať taktiež opatrenia na zabezpečenie plnej účasti MSP na tvorbe noriem 
a adekvátneho a lacnejšieho prístupu k nim.

Normalizácia v oblasti služieb

Normy prispeli ku značnému zlepšeniu kvality a bezpečnosti tovaru, ale ich použiteľnosť 
v oblasti služieb zďaleka nezodpovedá hospodárskemu významu a potenciálu tohto odvetvia. 
Hoci normy v oblasti služieb často reagujú na vnútroštátne osobitosti a potreby trhu, tvorba 
európskych noriem tak ako ju zabezpečuje smernica č. 2006/123/ES o službách na vnútornom 
trhu bude prínosom pre ďalšiu harmonizáciu v odvetví služieb, zvýši transparentnosť, kvalitu 
a konkurencieschopnosť európskych služieb a podporí hospodársku súťaž, inovácie, zníženie 
obchodných prekážok a ochranu spotrebiteľa.

Normalizácia na podporu inovácií

Hoci normalizácia môže výrazne uľahčiť využívanie nových technológií, pri prenose 
výsledkov výskumu a vývoja do tvorby noriem existujú veľké nedostatky. Je preto potrebné 
zlepšiť vzájomné povedomie a spoluprácu medzi tvorcami noriem, zlepšovateľmi, 
akademikmi a výskumníkmi. Zahrnutie nových znalostí do oblasti noriem, najmä z verejne 
financovaných výskumných a inovačných programov, podporí inovácie 
a konkurencieschopnosť. Európa by mala taktiež aktívnejšie podporovať interoperabilné 
normy EÚ pre inovačné produkty a technológie, napr. v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva 
a služieb a technológií v oblasti IKT.

Normalizácia v globalizovanom svete

Európsky systém normalizácie uznáva nadradenosť medzinárodných noriem. Európske normy 
sú však dôležité v oblastiach, pre ktoré neexistujú medzinárodné normy alebo ktoré 
nezodpovedajú celkom európskym potrebám, najmä tým, ktoré sú určované európskymi 
politikami a právnymi predpismi. Európa by mala posilniť svoje postavenie v rámci 
medzinárodného prostredia normalizácie, aby podporila tvorbu noriem so skutočným 
globálnym dosahom, uľahčila obchod a zvýšila konkurencieschopnosť Európy. Okrem toho 
by Európa mohla presadzovať metódu „nového prístupu“ alebo rovnocenné regulačné modely 
prijímajúce normy v rámci spolupráce s obchodnými partnermi EÚ v regulačnej sfére.

IV. Záver

Spravodajca by rád pripomenul, že súčasné jednania o prieskume európskeho systému 
normalizácie by sa mali zakladať na silných stránkach existujúceho systému, ktorý 
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predstavuje stabilnú základňu, na ktorej je možné stavať, a že by nemalo dochádzať 
k žiadnym radikálnym zmenám, ktoré by podkopali základného hodnoty systému. V tomto 
duchu predkladá niekoľko návrhov, ktorých cieľom je zlepšiť systém v rámci existujúcich 
obmedzení a očakáva ďalšie návrhy.


