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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně 
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES 
a 2009/23/ES.
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0315),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu  
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0150/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 
20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská normalizace rovněž pomáhá 
zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, 
že usnadňuje zejména volný pohyb zboží 
a služeb, interoperabilitu sítí, využívání 

(2) Evropská normalizace rovněž pomáhá 
zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, 
že usnadňuje zejména volný pohyb zboží 
a služeb, interoperabilitu sítí, využívání 

                                               
1 Úř. věst. C 376, 22.12.2011, s. 69.



PE478.420v01-00 6/37 PR\886241CS.doc

CS

komunikačních prostředků, technický 
rozvoj a inovace. Normy přinášejí značné 
pozitivní hospodářské účinky, například 
tím, že přispívají k vzájemnému 
hospodářskému pronikání na vnitřním trhu 
a podporují vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní 
a prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství. Normy mohou udržovat 
a zvyšovat kvalitu, poskytovat informace 
a zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, 
čímž zvyšují hodnotu pro spotřebitele.

komunikačních prostředků, technický 
rozvoj a inovace. Pokud je evropská 
normalizace zaváděna v koordinaci s 
mezinárodními organizacemi pro 
normalizaci, konkrétně s Mezinárodní 
organizací pro normalizaci (ISO), 
Mezinárodní elektrotechnickou komisí 
(IEC) a Mezinárodní telekomunikační 
unií (ITU), přispívá k celosvětové 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu. Normy přinášejí značné 
pozitivní hospodářské účinky, například 
tím, že přispívají k vzájemnému 
hospodářskému pronikání na vnitřním trhu 
a podporují vývoj nových a zdokonalených 
výrobků nebo trhů a lepší dodací 
podmínky. Normy tedy běžně zvyšují 
hospodářskou soutěž a snižují výrobní 
a prodejní náklady, což prospívá celému 
hospodářství. Normy mohou udržovat 
a zvyšovat kvalitu, poskytovat informace 
a zajišťovat interoperabilitu a slučitelnost, 
čímž zvyšují hodnotu pro spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Evropský normalizační systém by se 
měl i nadále řídit zásadami 
transparentnosti, otevřenosti, 
nestrannosti, konsenzu, zachování, 
dostupnosti, kvality, stability, účinnosti, 
nezávislosti na konkrétních zájmech, 
vhodnosti pro potřeby trhu, koherence a 
případně rozhodování založeného na 
zastoupení jednotlivých států. Evropské 
normy by měly být i nadále přijímány 
evropskými normalizačními organizacemi, 
jmenovitě Evropským výborem pro 
normalizaci (CEN), Evropským výborem 
pro normalizaci v elektrotechnice
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(CENELEC) a Evropským ústavem pro 
telekomunikační normy (ETSI).

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Normy jsou důležitým nástrojem pro
konkurenceschopnost podniků a zejména
malých a středních podniků, které však 
nejsou dostatečně zastoupeny a zapojeny 
do systému normalizace, takže existuje 
riziko, že normy nebudou zohledňovat 
jejich potřeby a zájmy. Je tedy nezbytné 
zvýšit účast malých a středních podniků 
na vnitrostátní úrovni, kde tyto podniky 
mohou být v souladu se zásadou 
vnitrostátního delegování pravomocí 
efektivnější, jelikož zde mají nižší náklady 
a nemusí čelit jazykovým bariérám. Proto 
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je důležité, aby toto nařízení zlepšilo jejich 
zastoupení a účast ve vnitrostátních
technických výborech a zajistilo jim 
skutečný přístup k normám.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Evropské normy mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, které jsou však 
v evropských normalizačních činnostech 
obecně nedostatečně zastoupeny. Proto by 
národní zástupci působící v evropských 
technických výborech měli zájmy malých 
a středních podniků zastupovat 
systematičtěji a účinněji. Toto nařízení by
navíc mělo zajistit přiměřenou účast
malých a středních podniků v postupu 
evropské normalizace prostřednictvím 
subjektu, který je skutečně v kontaktu
s těmito podniky a náležitě tyto podniky i 
jejich organizace zastupuje na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ve většině členských států se 
veřejné orgány příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný 
nástroj na podporu politik a právních 
předpisů Unie. Toto nařízení by proto 
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mělo zajistit zastoupení veřejných orgánů 
ve všech vnitrostátních technických 
výborech  sledujících tvorbu nebo revizi 
evropských norem na základě požadavků 
Komise. Zapojení vnitrostátních orgánů je 
obzvláště důležité pro řádné fungování 
právních předpisů v oblastech, na něž se 
vztahuje „nový přístup“, a aby se předešlo 
následným námitkám vůči 
harmonizovaným normám.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Normy by měly co nejvíce 
zohledňovat environmentální dopady po 
celou dobu životního cyklu výrobků a 
služeb. Společné výzkumné středisko 
Komise vyvinulo důležité a veřejně 
přístupné nástroje pro hodnocení těchto 
dopadů po celou dobu životního cyklu.
Toto nařízení by tudíž mělo tomuto 
středisku zajistit možnost plnit 
v evropském systému normalizace aktivní 
úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Životaschopnost spolupráce mezi 
Komisí a evropským systémem 
normalizace závisí na pečlivém plánování 
budoucích žádostí o vytvoření norem. Toto 
plánování lze zlepšit, zejména 
prostřednictvím přínosu zúčastněných 

(17) Životaschopnost spolupráce mezi 
Komisí a evropským systémem 
normalizace závisí na pečlivém plánování 
budoucích žádostí o vytvoření norem. Toto 
plánování lze zlepšit, zejména 
prostřednictvím přínosu zúčastněných 
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stran. Jelikož směrnice 98/34/ES již 
stanoví možnost požádat evropské 
normalizační orgány o vypracování 
evropských norem, je vhodné zavést do 
praxe lepší a transparentnější plánování 
v rámci ročního pracovního programu, 
který by měl obsahovat přehled všech 
žádostí o normy, jež Komise hodlá 
předložit evropským normalizačním 
orgánům.

stran. Jelikož směrnice 98/34/ES již 
stanoví možnost požádat evropské 
normalizační organizace o vypracování 
evropských norem, je vhodné zavést do 
praxe lepší a transparentnější plánování 
v rámci ročního pracovního programu, 
který by měl obsahovat přehled všech 
žádostí o normy, jež Komise hodlá 
předložit evropským normalizačním 
organizacím. Nicméně vzhledem k tomu, 
že normy jsou předně nástrojem trhu, je 
nutné zajistit, aby Komise při přípravě 
svého ročního pracovního programu 
evropské normalizace velmi úzce 
spolupracovala s evropskými 
normalizačními organizacemi, a zaručit 
tak, že normy, jež má Komise v úmyslu 
požadovat od evropských normalizačních 
organizací, budou vycházet z potřeb trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Rovněž je nutné, aby Komise před 
vydáním nového požadavku v oblasti 
normalizace úkol více konzultovala 
s evropskými normalizačními 
organizacemi, aby tyto organizace pak 
mohly analyzovat význam navrženého 
tématu pro trh, zajistit, aby se tato analýza 
omezila pouze na definici technických 
prostředků potřebných k dosažení 
politických cílů stanovených 
zákonodárcem, a rychleji oznámit, zda 
jsou schopny požadovaný úkol v oblasti 
normalizace splnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Evropské a národní normalizační 
organizace by za účelem urychlení 
postupu normalizace a usnadnění účasti 
všech zainteresovaných subjektů na tomto 
postupu měly v rámci svých pracovních 
metod co nejlépe uplatňovat informační a 
komunikační technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Orgány veřejné správy by měly co 
nejlépe využít příslušné normy při nákupu 
hardwaru, softwaru a IT služeb, například 
volbou norem, které mohou být uplatněny 
všemi zúčastněnými dodavateli, což 
umožní větší hospodářskou soutěž a sníží 
riziko patové situace. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby stanoví, že 
technické specifikace při zadávání 
veřejných zakázek by měly být 
formulovány odkazem na vnitrostátní 
normy přejímající evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
nebo jiné technické referenční systémy 

(19) Orgány veřejné správy by měly co 
nejlépe využít příslušné technické 
specifikace při nákupu hardwaru, softwaru 
a IT služeb, například volbou takových 
specifikací, které mohou být uplatněny 
všemi zúčastněnými dodavateli, což 
umožní větší hospodářskou soutěž a sníží 
riziko patové situace. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby stanoví, že 
technické specifikace při zadávání 
veřejných zakázek by měly být 
formulovány odkazem na vnitrostátní 
normy přejímající evropské normy, 
evropská technická schválení, obecné 
technické specifikace, mezinárodní normy 
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vypracované evropskými normalizačními 
orgány nebo – pokud neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a provádění staveb a použití 
výrobků, případně na rovnocenné 
dokumenty. Normy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií jsou však 
často vypracovávány jinými organizacemi, 
které vytvářejí normy, a nepatří do žádné 
z kategorií norem a schválení stanovených 
ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. 
Proto je nezbytné stanovit možnost, aby 
technické specifikace pro zadávání 
veřejných zakázek mohly odkazovat na 
normy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, aby tak bylo 
možno reagovat na rychlý vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, 
bylo usnadněno poskytování 
přeshraničních služeb a byla podpořena 
hospodářská soutěž, interoperabilita a 
inovace.

nebo jiné technické referenční systémy 
vypracované evropskými normalizačními 
organizacemi nebo – pokud neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 
specifikace týkající se projektování, 
výpočtu a provádění staveb a použití 
výrobků, případně na rovnocenné 
dokumenty. Technické specifikace
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií jsou však často vypracovávány 
jinými organizacemi, které vytvářejí 
normy, a nepatří do žádné z kategorií 
norem a schválení stanovených ve 
směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. 
Proto je nezbytné stanovit možnost, aby 
technické specifikace pro zadávání 
veřejných zakázek mohly odkazovat na 
technické specifikace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, 
aby tak bylo možno reagovat na rychlý 
vývoj v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, bylo 
usnadněno poskytování přeshraničních 
služeb a byla podpořena hospodářská 
soutěž, interoperabilita a inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Některé normy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií nejsou 
vytvořeny podle kritérií stanovených 
v příloze 3 Dohody o technických 
překážkách obchodu. Proto by toto nařízení 
mělo stanovit postup pro výběr norem
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, které by se mohly používat při 
zadávání veřejných zakázek, zahrnující 
všeobecnou konzultaci s širokou škálou 
zúčastněných stran včetně evropských 
normalizačních orgánů, podniků a orgánů 

(20) Některé technické specifikace
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií nejsou vytvořeny podle kritérií 
stanovených v příloze 3 Dohody 
o technických překážkách obchodu. Proto 
by toto nařízení mělo stanovit postup pro 
výběr technických specifikací v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, 
které by se mohly používat při zadávání 
veřejných zakázek, zahrnující všeobecnou 
konzultaci s širokou škálou zúčastněných 
stran včetně evropských normalizačních 
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veřejné správy. Toto nařízení by mělo také 
stanovit požadavky, v podobě seznamu 
atributů, pro tyto normy a související 
postupy normalizace. Tyto atributy by 
měly zajistit respektování cílů veřejné 
politiky a sociálních potřeb a měly by být 
založeny na kritériích vypracovaných 
v rámci Světové obchodní organizace pro 
mezinárodní normalizační organizace.

orgánů, podniků a orgánů veřejné správy. 
Toto nařízení by mělo také stanovit 
požadavky, v podobě seznamu atributů, pro 
tyto technické specifikace a související 
postupy jejich tvorby. Tyto atributy by 
měly zajistit respektování cílů veřejné 
politiky a sociálních potřeb a měly by být 
založeny na kritériích vypracovaných 
v rámci Světové obchodní organizace pro 
mezinárodní normalizační organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Vybrané normy v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by mohly přispět k provádění rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 
o řešeních interoperability pro evropské 
orgány veřejné správy (ISA), které na 
období let 2010 až 2015 stanoví program 
řešení interoperability pro evropské orgány 
veřejné správy a orgány a instituce Unie, 
jenž poskytuje společná a sdílená řešení 
usnadňující interoperabilitu.

(22) Vybrané technické specifikace
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií by mohly přispět k provádění 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 922/2009/ES ze dne 16. září 2009 
o řešeních interoperability pro evropské 
orgány veřejné správy (ISA), které na 
období let 2010 až 2015 stanoví program 
řešení interoperability pro evropské orgány 
veřejné správy a orgány a instituce Unie,
jenž poskytuje společná a sdílená řešení 
usnadňující interoperabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Financování normalizačních činností 
by mělo být schopno pokrýt i přípravné 
a doplňkové činnosti při vytváření norem 
či jiných produktů normalizace. To je 

(29) Financování normalizačních činností 
by mělo být schopno pokrýt i přípravné 
a doplňkové činnosti při vytváření norem 
či jiných produktů normalizace. To je 
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nutné zejména u výzkumné činnosti, 
vypracovávání přípravných dokumentů pro 
právní předpisy, provádění 
mezilaboratorních zkoušek a validace či 
hodnocení norem. Kromě toho by podpora 
normalizace na evropské a mezinárodní 
úrovni měla pokračovat prostřednictvím 
programů týkajících se technické pomoci 
třetím zemím a spolupráce s nimi. Za
účelem zlepšení přístupu na trhy a posílení 
konkurenceschopnosti podniků z Unie by 
mělo být možno udělovat granty i jiným
subjektům prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů nebo, v případě 
potřeby, prostřednictvím zadávání zakázek.

nutné zejména u výzkumné činnosti, 
vypracovávání přípravných dokumentů pro 
právní předpisy a provádění 
mezilaboratorních zkoušek. Kromě toho by 
podpora normalizace na evropské 
a mezinárodní úrovni měla pokračovat 
prostřednictvím programů týkajících se 
technické pomoci třetím zemím 
a spolupráce s nimi. Za účelem zlepšení 
přístupu na trhy a posílení 
konkurenceschopnosti podniků z Unie by 
mělo být možno udělovat granty 
subjektům, které se zabývají výše 
uvedenými činnostmi, a to prostřednictvím 
výzev k předkládání návrhů nebo, 
v případě potřeby, prostřednictvím 
zadávání zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem aktualizace seznamu 
evropských normalizačních orgánů, 
přizpůsobení kritérií pro uznávání norem 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií technickému vývoji 
a přizpůsobení kritérií pro organizace 
zastupující malé a střední podniky 
a zúčastněné společenské subjekty dalšímu 
vývoji, pokud jde o jejich neziskovou 
povahu a reprezentativnost, by na Komisi 
měla být přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o změny příloh tohoto nařízení. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.

(33) Za účelem aktualizace seznamu 
evropských normalizačních orgánů, 
přizpůsobení kritérií pro uznávání norem 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií technickému vývoji 
a přizpůsobení kritérií pro organizace 
zastupující malé a střední podniky 
a zúčastněné společenské subjekty dalšímu 
vývoji, pokud jde o jejich 
reprezentativnost, by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o změny příloh tohoto nařízení. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě 
a navrhování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Směrnice 98/34/ES, 89/686/EHS, 
93/15/EHS, 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES by 
proto měly být odpovídajícím způsobem 
změněny.

(39) Směrnice 89/686/EHS, 93/15/EHS, 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/105/ES a 2009/23/ES by proto měly 
být odpovídajícím způsobem změněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. a

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) „mezinárodní normou“ se rozumí norma 
přijatá mezinárodní normalizační 
organizací;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. b

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jednou z evropských 
normalizačních organizací;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. c

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) „harmonizovanou normou“ se rozumí 
evropská norma přijatá na základě žádosti 
Komise za účelem uplatňování 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
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odkaz na niž byl zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. d

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) „vnitrostátní normou“ se rozumí norma 
přijatá národní normalizační organizací;

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. e

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „normou pro oblast IKT“ se rozumí 
norma v oblasti informačních 
a komunikačních technologií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – návětí

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „technickou specifikací“ rozumí 
specifikace obsažená v dokumentu, který 
stanoví:

(4) „technickou specifikací“ rozumí 
specifikace obsažená v dokumentu, který
předepisuje technické požadavky, jež musí 
produkt, postup, služba nebo systém 
splňovat, a který stanoví:
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „technickou specifikací pro oblast 
IKT“ se rozumí technická specifikace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) „národní normalizační organizací“ 
se rozumí orgán uvedený v příloze Ia;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Národní normalizační orgány nesmějí 
vznášet námitky proti zařazení předmětu 
normalizace do pracovního programu 
evropského normalizačního orgánu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a
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Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zajistí zveřejnění návrhů norem takovým 
způsobem, aby jiné národní normalizační 
organizace měly příležitost předložit své 
připomínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Využití internetu a informačních a 

komunikačních technologií v systému 
normalizace

Národní a evropské normalizační 
organizace využívání internetu a 
informačních a komunikačních 
technologií v systému normalizace 
podporují především prostřednictvím:
a) uživatelsky vstřícného konzultačního 
mechanismu dostupného přes internet, 
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který poskytnou všem zúčastněným 
subjektům pro účely předkládání 
připomínek k návrhům norem;
b) virtuálních schůzek technických 
výborů, které budou v možných případech 
pořádat (a to i pomocí on-line konferencí 
či videokonferencí).

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropské normalizační organizace 
umožní přiměřenou účast všech 
příslušných subjektů, včetně veřejných 
orgánů, malých a středních podniků, 
spotřebitelských organizací a zúčastněných 
stran v oblasti životního prostředí 
a zúčastněných společenských subjektů, 
a to zejména prostřednictvím organizací 
uvedených v příloze III, na úrovni 
vytváření politiky a alespoň v následujících 
fázích tvorby evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské normalizační orgány zajistí 
přiměřené zastoupení – na technické úrovni 
– podniků, výzkumných středisek 
a vysokých škol a dalších právnických 
osob v normalizační činnosti týkající se 
nové oblasti s významnými důsledky 
z hlediska politiky nebo technických 
inovací, pokud se dotčené právnické osoby 

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

technických inovací, pokud se dotčené 
právnické osoby podílely na projektu, který 
s dotčenou oblastí souvisí a který je 
financován z prostředků Unie v rámci 
víceletého rámcového programu pro 
činnosti v oblasti výzkumu, inovací
a technického rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup malých a středních podniků 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Výměna osvědčených postupů týkajících 

se malých a středních podniků
Národní normalizační organizace si 
vyměňují osvědčené postupy, jejichž cílem 
je zvýšit účast malých a středních podniků 
na normalizačních činnostech a rozšířit a 
usnadnit používání norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Zapojení veřejných orgánů do evropské 

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zpřístupní na své internetové 
stránce pracovní program, na který 
odkazuje odstavec 1, a poskytne jej 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Společné výzkumné středisko

Společné výzkumné středisko přispívá 
k přípravě pracovního programu 
specifikovaného v čl. 6 odst. 1 a podílí se 
na činnostech evropských normalizačních 
organizací tak, že v oblasti své odbornosti 
poskytuje vědecké znalosti s cílem zajistit, 
aby normy zohledňovaly hospodářskou 
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konkurenceschopnost a sociální potřeby, 
např. udržitelnost životního prostředí a 
otázky bezpečnosti a zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise může požádat jednu nebo více 
evropských normalizačních organizací, 
aby v přiměřené lhůtě vypracovaly návrh 
evropské normy nebo produktu evropské 
normalizace. Tyto návrhy musí vycházet z 
potřeb trhu, brát v potaz veřejný zájem 
a být založeny na konsenzu. Požadavek 
Komise je za tímto účelem předkládán po 
konzultaci s evropskými normalizačními 
organizacemi a příslušnými zúčastněnými 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Kapitola 4 – nadpis
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Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy v oblasti IKT Technické specifikace v oblasti IKT

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání technických specifikací v oblasti 
IKT

Používání technických specifikací v oblasti 
IKT

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Článek 9

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 10 – nadpis

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používání norem pro oblast IKT při 
zadávání veřejných zakázek

Používání technických specifikací pro 
oblast IKT při zadávání veřejných zakázek
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jiným subjektům, jimž byl svěřen úkol 
provádět činnosti uvedené v odst. 1 písm. 
a), c) a g) ve spolupráci s evropskými 
normalizačními orgány.

b) jiným vnitrostátním a evropským
subjektům, jimž byl svěřen úkol provádět 
činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), c) a g) 
ve spolupráci s evropskými 
normalizačními organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Článek 12 – písm. d

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tvorba a revize evropských norem 
a produktů evropské normalizace 
uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) evropské normalizační organizace 
umožní náležitou účast malých
a středních podniků, spotřebitelských 
organizací a zúčastněných stran z oblasti 
životního prostředí a zúčastněných 
společenských subjektů v evropské 
normalizaci, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aktualizace seznamu evropských 
normalizačních orgánů stanoveného 
v příloze I;

a) aktualizace seznamu evropských 
normalizačních organizací stanoveného v 
příloze I, která zohlední změny v jejich 
názvu a struktuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vypracování a aktualizace seznamu 
národních normalizačních organizací 
v příloze Ia;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oprávnění Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

(Návrh se netýká českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oprávnění přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 16 je Komisi 
uděleno na dobu neurčitou od 1. ledna 

2. Oprávnění přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 16 je Komisi 
uděleno na období pěti let od 1. ledna 
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2013. 2013. Nejpozději devět měsíců před 
vypršením této pětileté lhůty vypracuje 
Komise zprávu o přenesení pravomocí. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 16 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Nabývá účinnosti dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 16 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Nabývá účinnosti dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti žádného z již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví ve 
lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 

(Návrh se netýká českého znění.)
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Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise může přizvat organizace 
uvedené v přílohách I, Ia a III a další 
zúčastněné subjekty na schůze výborů, 
aby se jich zúčastnily jako pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zastoupení malých a středních podniků,
spotřebitelských organizací a zúčastněných 
stran v oblasti životního prostředí 
a zúčastněných společenských subjektů 
v národních normalizačních orgánech.

b) zastoupení spotřebitelských organizací 
a zúčastněných stran v oblasti životního 
prostředí a zúčastněných společenských 
subjektů v národních normalizačních 
organizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zastoupení malých a středních 
podniků na základě zpráv uvedených v čl. 
5a odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Přezkum

S přihlédnutím ke zprávě uvedené v čl. 19 
odst. 1 písm. a) zváží Komise, zda nejsou 
zapotřebí další opatření ke zjednodušení 
financování evropské normalizace a ke 
snížení administrativního zatížení 
evropských normalizačních organizací. 
Své závěry uvede ve zprávě, kterou do 1. 
ledna 2015 předloží Evropskému 
parlamentu a Radě, a v případě potřeby 
vypracuje legislativní návrh na změnu 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise zveřejní seznam národních 
normalizačních organizací a veškeré jeho 
aktualizace na své internetové stránce a 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia 
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Národní normalizační organizace

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – návětí

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické specifikace vypracovala 
nezisková organizace, která je odbornou 
společností, profesním nebo obchodním 
sdružením nebo jinou členskou organizací, 
jež ve své oblasti odbornosti vypracovává 
normy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a jež není 
evropským, národním ani mezinárodním 
normalizačním orgánem, a to 
prostřednictvím postupů, které splňují tato 
kritéria:

2. Technické specifikace vypracovala 
nezisková organizace, která je odbornou 
společností, profesním nebo obchodním 
sdružením nebo jinou členskou organizací, 
jež ve své oblasti odbornosti vypracovává 
technické specifikace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a jež není evropskou, národní ani 
mezinárodní normalizační organizací, a to 
prostřednictvím postupů, které splňují tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. a – odst. 1

Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Příloha III – písm. a – bod iii
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Znění  navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) která je pověřena neziskovými 
organizacemi, které zastupují malé a
střední podniky nejméně ve dvou 
třetinách členských států, aby zastupovala 
zájmy malých a středních podniků 
v postupu normalizace na evropské úrovni;

iii) která je pověřena neziskovými 
organizacemi, které zastupují většinu 
malých a středních podniků ve všech
členských státech, aby zastupovala zájmy 
malých a středních podniků v postupu 
normalizace na evropské úrovni;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na památku Alberta Normanda 
vzhledem k jeho lidským a 
profesním kvalitám, které 
přesahovaly veškeré normy

I. Návrh Komise

Dne 1. června 2011 přijala Evropská komise tzv. normalizační balíček, jehož součástí je návrh 
nařízení, které má revidovat a nahradit stávající právní rámec pro evropskou normalizaci1, 
dále hodnocení dopadu a sdělení vymezující strategii v oblasti evropské normalizace pro příští 
desetiletí. 

Navrhované nařízení vychází ze dvou konzultací, které proběhly za účasti veřejnosti v letech 
2009 a 2010, z práce Panelu odborníků pro přezkum evropského systému normalizace 
(EXPRESS), z bílé knihy nazvané „Modernizace normalizace v oblasti informačních 
a komunikačních technologií v EU: kroky kupředu“ a z usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 21. října 2010 k budoucnosti evropské normalizace.2

II. Celkový postoj zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise na přezkum evropského systému normalizace, který bere 
v potaz požadavek Parlamentu na revizi, jež by zachovala řadu úspěšných prvků tohoto 
systému, napravila jeho nedostatky a dosáhla optimální rovnováhy mezi národní, 
celoevropskou a mezinárodní úrovní.

Při přípravě této zprávy vzala zpravodajka v úvahu zjištění panelu odborníků EXPRESS, 
který ve své zprávě uvádí řadu podstatných doporučení, a reakce na veřejné konzultace 
Komise věnované přezkumu evropského systému normalizace. Zpravodajka přihlédla rovněž 
k závěrům veřejného slyšení, které dne 23. listopadu 2011 uspořádal Výbor pro vnitřní trh a 
ochranu spotřebitelů, a využila příležitosti důkladně tuto problematiku konzultovat se zástupci 
národních a evropských normalizačních organizací a s klíčovými zainteresovanými subjekty, 
které se na tvorbě norem podílejí. Náležitě bylo zohledněno i stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru (zpravodaj A. Pezzini).

Zpravodajka do tohoto návrhu zprávy zahrnula relativně omezený počet pozměňovacích 
návrhů, jejichž cílem je zdokonalit v úzké spolupráci s Radou evropský systém normalizace 
v rámci jeho stávajících vymezení.

                                               
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
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2010 k budoucnosti evropské normalizace (2010/2051(INI))
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a) Usnadnění přístupu malých a středních podniků k normám a posílení jejich účasti na 
postupech tvorby norem

Přestože malé a střední podniky představují páteř evropského hospodářství, jejich zapojení do 
normalizace ne vždy odráží jejich hospodářský význam. Normy jsou navíc vytvářeny 
způsobem, který ne vždy zohledňuje parametry a prostředí podniků tohoto druhu, zejména 
malých podniků, mikropodniků a řemeslných podniků. Proto je nezbytné zajistit, aby normy 
byly srozumitelné a snadno použitelné, a všichni uživatelé je tak 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 přístup. Za tímto účelem uvádí zpravodajka 
řadu pozměňovacích návrhů, jejichž obecným cílem je zvýšit účast těchto podniků 
v normalizační činnosti, zejména na vnitrostátní úrovni, a zlepšit jejich přístup k normám. 

b) Zajištění účasti veřejných orgánů na evropské normalizaci

Zpravodajka by ráda zdůraznila, že veřejné orgány ve většině členských států se příliš 
nezajímají o účast na postupu tvorby norem, přestože normalizace představuje významný 
nástroj na podporu právních předpisů a politik EU. Zpravodajka se domnívá, že členské státy, 
a zejména orgány dohledu nad trhem, by měly vysílat své zástupce do všech vnitrostátních 
technických výborů sledujících tvorbu norem, která probíhá z pověření Komise. Zapojení 
vnitrostátních organizací je obzvláště klíčové pro účely řádného fungování právních předpisů 
v oblastech, na něž se vztahuje „nový přístup“, a zabránění následně vznášeným námitkám 
proti harmonizovaným normám.

c) Umožnění účasti příslušných společenských subjektů na evropské normalizaci

Zpravodajka uznává význam principu vnitrostátního delegování pravomocí, který považuje za 
základní kámen evropského systému normalizace, zejména pokud se jedná o tvorbu norem 
organizacemi CEN a CENELEC. Je však třeba poznamenat, že ve vnitrostátních technických 
výborech jsou příslušné subjekty zastupující společenské zájmy, např. zájmy spotřebitelů 
(včetně postižených osob), ochránců životních prostředí a pracujících, zastoupeny velmi málo, 
případně vůbec, jak potvrzuje i řada studií. Je tedy zapotřebí i nadále finančně podporovat 
evropské organizace, jejichž účelem je zastupovat zmíněné zájmy veřejnosti, a zajistit tak 
přímou účast těchto subjektů na evropské úrovni. Jejich zapojení dodává systému významný 
rozměr legitimity, zvyšuje kvalitu konsenzu a evropské normy pak rovněž více odpovídají 
zájmům společnosti. 

d) Normalizace v oblasti služeb

Normy sice přispěly ke značnému zlepšení kvality a bezpečnosti zboží, avšak v oblasti služeb 
jich zdaleka není k dispozici tolik, aby to odpovídalo hospodářskému významu a potenciálu 
tohoto odvětví. Tvorba evropských norem v oblasti služeb, jak ji stanoví směrnice 
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, by měla vést k další harmonizaci v tomto odvětví, 
zvýšit transparentnost, kvalitu a konkurenceschopnost evropských služeb a podpořit 
hospodářskou soutěž, inovaci, omezování překážek obchodu a ochranu spotřebitelů. 
Zpravodajka proto podporuje návrh Komise začlenit do právního rámce evropské normalizace 
i normy týkající se služeb, jelikož tento rámec tak poskytne vhodný právní základ, na jehož 
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základě může Komise žádat evropské normalizační organizace, aby vypracovaly normy 
v přesně definovaných a pečlivě posouzených oblastech. Díky tomuto rámci bude současně 
zajištěna potřebná vazba mezi normami v oblasti služeb a potřebami trhu a spotřebitelů a 
budou zohledněny zájmy veřejnosti.

e) Zlepšení a zrychlení evropských postupů tvorby norem posílením transparentnosti 
a konzultací 

Zpravodajka je toho názoru, že je nutné, aby evropské normy byly vytvářeny v rozumné 
časové lhůtě, zejména v oblastech, kde jsou zapotřebí co nejdříve, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům veřejných politik a rychle se měnícím podmínkám trhu. Vyzývá proto národní a 
evropské normalizační organizace, aby i nadále zvyšovaly svou efektivitu a měly přitom 
na paměti, že urychlení procesu tvorby norem nesmí být na úkor zásady otevřenosti, kvality, 
transparentnosti a konsenzu všech zúčastněných stran.

Zpravodajka se domnívá, že postup tvorby norem se částečně urychlí zlepšením konzultací 
mezi Komisí a evropskými normalizačními organizacemi před vydáváním pověření, jelikož 
konzultace jim poskytnou možnost analyzovat význam navrhované problematiky pro trh, 
zajistit, aby se tato analýza omezila pouze na definici technických prostředků potřebných k 
dosažení politických cílů stanovených zákonodárcem, a rychleji sdělit, zda jsou schopny 
požadovaný normalizační projekt realizovat. Zpravodajka proto navrhuje, aby byla zavedena 
fáze konzultací, které by probíhaly mezi Komisí, evropskými normalizačními organizacemi a 
příslušnými subjekty během přípravy pověření a jejichž účelem by bylo zajistit vazbu 
požadovaných norem na trh. Rozsáhlá konzultace se všemi zainteresovanými subjekty by 
rovněž měla proběhnout před schválením ročního pracovního programu evropské 
normalizace, který předkládá Komise.

Zpravodajka poukazuje mimo jiné na význam výboru definovaného v článku 18 
navrhovaného nařízení jako fóra ke zprostředkování diskuse Komise a členských států 
o otázkách souvisejících s normalizací. Zpravodajka se domnívá, že tento výbor by měl být 
pokud možno otevřený účasti zástupců národních a evropských normalizačních organizací 
i jiných příslušných subjektů coby pozorovatelů. 

f) Technické specifikace v oblasti IKT 

Zpravodajka si je vědoma toho, že fóra a konsorcia významně přispívají k systému 
normalizace tím, že poskytují technické specifikace v oblasti IKT, jež mají globální dosah 
a jsou často otevřenější vůči inovativním technologiím. Zpravodajka souhlasí se zavedením 
nového systému, který umožní používat především při zadávání veřejných zakázek 
specifikace vypracované jinými organizacemi než evropskými normalizačními organizacemi. 
Musí nicméně zdůraznit, že takové specifikace by měly mít jiný status než normy a že s cílem 
zaručit koherenci systému by v tomto procesu měly probíhat konzultace s evropskými 
normalizačními organizacemi. 

g) Financování

Zpravodajka si uvědomuje, že současný systém přidělování finančních prostředků EU na 
evropskou normalizaci je často příčinou frustrace vzhledem k vysokým nákladům na audity 
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a zpožděnému schvalování plateb. Ty představují slabiny, které občas převažují nad přínosy 
finanční podpory. Komise vyvinula v tomto návrhu značné úsilí o snížení administrativní 
zátěže evropských normalizačních organizací, například zavedením možnosti výrazného 
zjednodušení paušálních částek, které nijak nepodléhají ověření skutečných nákladů na 
provádění. Tento návrh představuje další posun směrem k výkonovému systému založenému 
na definici sjednaných ukazatelů a cílů. Zpravodajka vybízí Komisi, aby zajistila finanční 
udržitelnost tohoto systému a v závislosti na příští revizi finančního nařízení EU navrhla další 
opatření, která by omezila administrativní zátěž. 

III. Závěr

Cílem tohoto návrhu zprávy je pojednat o klíčových problémech, které je nutné v tomto 
návrhu pečlivě zvážit, a usnadnit tak projednávání ve výboru. Ačkoliv si zpravodajka 
vyhrazuje právo předložit další pozměňovací návrhy poté, co podrobněji prozkoumá návrh 
Komise a uspořádá další konzultace, jejím záměrem v této fázi je vyvolat plodnou diskusi ve 
výboru, a s napětím tedy očekává další podněty.


