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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem nařízení EP a Rady je zvýšení pozitivního vlivu evropských norem na fungování trhu, 
hospodářský růst a inovace, jakož i na konkurenceschopnost podniků. Jde mimo jiné 
o zkrácení procesu normalizace v případě norem vypracovaných na žádost Komise, zajištění 
dostatečného zastoupení malých a středních podniků a zúčastněných společenských subjektů 
v procesu normalizace (zejména v případě norem vypracovaných na žádost Komise), rozšíření 
uplatňování norem v oblasti informačních a komunikačních technologií, a tím zvýšení 
interoperability, jakož i norem týkajících se nejnovějších, rychle se rozvíjejících výrobních 
technologií, jako je nanotechnologie, biotechnologie nebo jaderné technologie, a také 
upevnění stávajících právních rámců. 
Výbor pro průmysl, výzkum energetiku se rozhodl využít změny 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, kterou si vyžádal 
rozvoj techniky a globalizace hospodářství. Je nezbytné vypracovat nový právní akt, který 
upevní doposud uplatňované směrnice týkající se normalizační politiky a zaktualizuje 
ustanovení výše zmíněných směrnic.
Nejdůležitější změny se týkají stanovení pravomocí Komise a Výboru pro technické normy 
a předpisy. Novinkou je rozšíření právního rámce na služby a oddělený přístup k oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Přepracován byl základ financování normalizace 
EU.

Postoj zpravodaje
Zpravodaj hodnotí kladně návrh nového nařízení EP a Rady, které upevní stávající 
normalizační politiku EU a rovněž ji obohatí o nové prvky zohledňující nové výzvy, díky 
čemuž vznikne pevný základ pro modernizaci vazeb mezi EU a evropským systémem 
normalizace. Mezi takové prvky patří zohlednění normalizace ve službách a její začlenění do 
oznamovacího systému. Je třeba ocenit část týkající se financování evropské normalizace 
Evropskou komisí – vytvoření lepšího právního základu a zjednodušení postupů. 
Určité prvky projektu nicméně vzbuzují obavy, co se týče účinnosti fungování v rámci 
partnerství soukromého a veřejného sektoru. 
Nezbytné jsou změny v ustanoveních nařízení tak, aby se stalo nástrojem na podporu 
zavádění jednotného trhu, provádění evropských norem v zájmu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, zjednodušení účasti zúčastněných stran a zajištění 
udržitelného rozvoje. Systém evropské normalizace je třeba zkvalitnit zavedením nových 
prvků, které by pro něj budou přínosem. 

Konkrétní připomínky
1) Nebyly vymezeny ani uvedeny závazné zásady evropské normalizace. 

2) Chybí odkaz na základ evropské (a mezinárodní) normalizace, kterým je zásada národního 
zastoupení.

3) Chybí ustanovení týkající se zásady „dočasného pozastavení prací“, která je pro 
harmonizaci norem na evropské úrovni zásadní.
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4) Mnoho ustanovení je všeobecné povahy, což při rozsáhlém přenesení pravomocí Evropské 
komise nechává příliš široký prostor na jejich výklad. Tuto otázku je třeba dále upřesnit. 
Jedná se rovněž o některé vymezení pojmů i opatření, zejména v těch oblastech, kde Evropská 
komise předložila návrhy, které mění fungování současného systému a jeho soudržnost.

5) V návrhu nařízení Komise navrhuje, aby se využívaly specifikace různých fór a konsorcií 
namísto evropských norem, přičemž kritéria, která mají splňovat, jsou méně přísná. Jedním ze 
základů demokratického procesu normalizace je společný konsenzus. Integrita evropského 
systému normalizace je jeho předností, protože zaručuje soudržnost souboru norem. Účast fór 
a konsorcií v systému by neměla vést k vytváření rozporných norem a navzájem si 
protiřečících specifikací nebo bránit v účasti malým a středním podnikům (náklady účasti na 
fórech jsou vysoké a kritéria rozhodovacích postupů nejsou vždy demokratická). Kromě toho 
mohou být určitá fóra a konsorcia ovládány subjekty mimo Evropskou unii. Vypracování 
norem by se proto mělo v rámci možností omezit na všeobecně uznané evropské normalizační 
organizace a měla by se využívat řada možností v rámci těchto organizací, pokud jde 
o přípravu dokumentů za využití zrychleného postupu založeného na konsenzu, který 
zahrnuje všechny zúčastněné strany ze všech členských států EU (např. organizováním tzv. 
tematických konferencí). 
Využívání specifikací fór a konsorcií by mělo být umožněno pouze v přesně vymezených 
případech (např. ve veřejných zakázkách tam, kde chybějí normy), přičemž zůstanou 
zachovány stejné požadavky ohledně konsenzu, otevřenosti, dobrovolné účasti, 
transparentnosti apod. jako v případě evropských normalizačních organizací.

6) Chybí odkaz na nejnovější technologie, jako je nanotechnologie, biotechnologie nebo 
jaderné technologie. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Evropský normalizační systém by měl 
být i nadále organizován zúčastněnými 
stranami a pro ně v souladu se zásadami 
soudržnosti, transparentnosti, otevřenosti, 
konsenzu, nezávislosti na konkrétních 
zájmech, přizpůsobení trhu, účinnosti 
a národního zastoupení v rozhodovacích 
postupech a evropské normy by měly být 
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i nadále přijímány evropskými 
normalizačními organizacemi, jmenovitě 
Evropským výborem pro normalizaci 
(CEN), Evropským výborem pro 
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 
a Evropským ústavem pro telekomunikační 
normy (ETSI).

Or. pl

Odůvodnění

Jde o připomenutí současné situace.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) V rámci Unie jsou vnitrostátní normy 
přijímány vnitrostátními normalizačními 
subjekty, což by mohlo vést ke vzniku 
protichůdných norem a technických 
překážek na vnitřním trhu EU. Proto je pro 
vnitřní trh EU a pro efektivitu normalizace 
v rámci Unie nezbytné potvrdit stávající 
pravidelnou výměnu informací mezi 
vnitrostátními normalizačními subjekty, 
evropskými normalizačními organizacemi
a Komisí o současné a budoucí práci 
v oblasti normalizace, jakož i ustanovení 
týkající se zásady „dočasného pozastavení 
prací“, pokud jde o uplatňování na 
vnitrostátní normalizační úřady v rámci 
evropských normalizačních organizací. 
Tato výměna informací by měla být 
v souladu s přílohou 3 Dohody 
o technických překážkách obchodu 
schválené rozhodnutím Rady 
č. 80/271/EHS ze dne 10. prosince 1979 
o uzavření mnohostranných dohod, které 
jsou výsledkem obchodních jednání od 
roku 1973 do roku 1979.

Or. pl
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Odůvodnění

Chybí zásada „dočasného pozastavení prací“ (články 4 a 7 směrnice 98/34), která je 
dokonalým nástrojem k zamezení vzniku technických překážek v obchodě, jež současně 
podporuje technickou harmonizaci na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Normy přijímané za nedostatečné účasti malých a středních podniků diskriminují nejen 
v oblasti výrobní činnosti, ale i v oblasti inovací.

Pozměňovací návrh 4

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 

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

Or. pl

Odůvodnění

Zúčastněné strany včetně malých a středních podniků se zapojují do evropské normalizace na 
vnitrostátní úrovni, kde se setkávají s podobnými firmami nebo orgány místní správy a mají 
možnost pracovat ve svém státním jazyce. Celostátní konsenzus dosažený za účasti malých 
a středních podniků se následně představí v příslušných technických výborech na evropské 
úrovni prostřednictvím zástupce vnitrostátní subjekty (zásada národního zastoupení).

Pozměňovací návrh 5

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 postupu 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 
vypracované evropskými normalizačními 
orgány nebo – pokud neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
schválení nebo vnitrostátní technické 

(19) Orgány veřejné správy by měly co 
nejlépe využít příslušné normy a technické 
specifikace při nákupu hardwaru, softwaru 
a IT služeb, například volbou norem 
a technických 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 postupu 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 
vypracované evropskými normalizačními 
orgány nebo – pokud neexistují – na 
vnitrostátní normy, vnitrostátní technická 
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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.

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. pl

Odůvodnění

Normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne 
v závislosti na průmyslovém odvětví.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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zúčastněných stran včetně evropských 
normalizačních orgánů, podniků a orgánů 
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.

konzultaci s širokou škálou zúčastněných 
stran včetně evropských normalizačních 
orgánů, podniků a orgánů veřejné správy. 
Toto nařízení by mělo také stanovit 
požadavky, v podobě seznamu atributů, pro 
tyto technické specifikace 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 normalizaci.

Or. pl

Odůvodnění

Normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne 
v závislosti na průmyslovém odvětví.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu podpory inovací 
a hospodářské soutěže mezi 
normalizovanými řešeními by uznání 
konkrétní technické specifikace nemělo 
vést k tomu, že by nesměla být v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení uznána 
konkurenční technická specifikace. 
Veškerá uznání by měla být podmíněna 
splněním atributů a dosažením minimální 
úrovně přijetí technické specifikace na 
trhu. Přijetí na trhu by se nemělo vykládat 
jako dosažení širokého uplatňování na 
trhu.

(21) V zájmu podpory inovací 
a hospodářské soutěže by uznání konkrétní 
technické specifikace nemělo vést k tomu, 
že by nesměla být v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení uznána jiná
technická specifikace. Veškerá uznání by 
měla být podmíněna splněním atributů 
a dosažením významné úrovně přijetí 
technické specifikace na trhu.

Or. pl

Odůvodnění

Normalizovaná řešení by si vzájemně neměla protiřečit. Soubor norem by měl být soudržný. 
Normalizovaná technická řešení mají poskytovat podnikům rovné příležitosti, aby byly 



PE476.047v02-00 10/20 PA\884637CS.doc

CS

konkurenceschopné v oblasti plánování a služeb. Pro spotřebitele by normalizovaná 
technická řešení měla být jasným ukazatelem toho, co kupovat.

Pozměňovací návrh 8

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. pl

Odůvodnění

Normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne 
v závislosti na průmyslovém odvětví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V oblasti informačních 
a komunikačních technologií může 
docházet k situacím, kdy bude vhodné 
podpořit používání určitých norem na 
úrovni Unie nebo vyžadovat jejich 
dodržování, aby byla zajištěna 
interoperabilita na jednotném trhu 
a zlepšena možnost výběru pro uživatele. 
Rovněž mohou nastat okolnosti, za kterých 
již určité evropské normy nebudou 

(23) V oblasti informačních 
a komunikačních technologií může 
docházet k situacím, kdy bude vhodné 
podpořit používání určitých norem na 
úrovni Unie nebo vyžadovat jejich 
dodržování, aby byla zajištěna 
interoperabilita na jednotném trhu 
a zlepšena možnost výběru pro uživatele. 
Rovněž mohou nastat okolnosti, za kterých 
již určité evropské normy nebudou 
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vyhovovat potřebám spotřebitelů nebo 
budou stát v cestě technickému rozvoji. Z 
těchto důvodů umožňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 
o společném předpisovém rámci pro sítě 
a služby elektronických komunikací 
Komisi, aby v případě potřeby požádala 
evropské normalizační orgány 
o vypracování norem, vytvořila seznam 
norem a/nebo specifikací zveřejněný 
v Úředním věstníku Evropské unie na 
podporu jejich používání, nebo nařídila 
jejich uplatňování, nebo normy a/nebo
specifikace z uvedeného seznamu vyjmula.

vyhovovat potřebám spotřebitelů nebo 
budou stát v cestě technickému rozvoji. Z 
těchto důvodů umožňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 
o společném předpisovém rámci pro sítě 
a služby elektronických komunikací 
Komisi, aby v případě potřeby požádala 
evropské normalizační orgány 
o vypracování norem, vytvořila seznam 
norem nebo specifikací zveřejněný 
v Úředním věstníku Evropské unie na 
podporu jejich používání, nebo normy 
nebo specifikace z uvedeného seznamu 
vyjmula.

Or. pl

Odůvodnění

Normy nejsou povinné; jsou a měly by nadále zůstat dobrovolné.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl
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Odůvodnění

Pracovní program normalizace by měl být konzultován se členskými státy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Přezkumný postup by se měl používat
v případě každého normalizačního 
oznámení u evropských normalizačních 
organizací, uznání technických 
specifikací v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, 
nanotechnologií, biotechnologií 
a jaderných technologií pro prováděcí 
rozhodnutí ohledně námitek proti 
harmonizovaným normám, které Komise 
považuje za oprávněné, a kdy odkazy na 
dotčené harmonizované normy již byly 
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské 
unie, za předpokladu, že taková rozhodnutí 
by mohla mít důsledky pro předpoklad 
shody s platnými základními požadavky

Or. pl

Odůvodnění

Postup týkající se uznávání technických specifikací v oblasti nejnovějších technologií by měl 
členským státům umožňovat předkládat připomínky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. pl

Odůvodnění

Normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne 
v závislosti na průmyslovém odvětví. Kromě toho v tomto vymezení pojmu není dostatečně 
objasněno, co ve skutečnosti znamená pojem technická specifikace v oblasti IKT.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „návrhem normy“ rozumí dokument, 
který obsahuje znění technických 
specifikací týkajících se daného předmětu, 
jehož přijetí v souladu s příslušným 
postupem normalizace se zvažuje 
v podobě, v jaké se dotčený dokument 
nachází po dokončení přípravných prací a 
v jaké se předkládá k veřejnému 
připomínkovému řízení nebo posouzení;

(3) „návrhem normy“ rozumí dokument, 
který obsahuje navrhovanou normu 
předloženou k vyjadřování stanovisek, 
k hlasování nebo ke schválení;

Or. pl

Odůvodnění

Mělo by se použít vymezení pojmu z příslušné evropské normy.

Pozměňovací návrh 14

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 
dokument předepisující technické 
požadavky, které výrobek, postup nebo 
služba musí splňovat, který stanoví:

Or. pl
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Odůvodnění

Přijato jako EN 45020.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) „zásada dočasného pozastavení 
prací“ znamená, že vnitrostátní 
normalizační subjekt upustí od další práce 
na započatém návrhu;

Or. pl

Odůvodnění

Toto označení se objevuje v článcích 4 a 7 směrnice 98/34.

Pozměňovací návrh 16

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.

5. Vnitrostátní normalizační orgány 
nesmějí vznášet námitky proti tomu, aby se 
předmět normalizace obsažený v jejich 
pracovním programu projednával na 
evropské úrovni v souladu s pravidly 
stanovenými evropskými normalizačními 
organizacemi, ani vyvíjet žádnou činnost, 
která by mohla být na újmu rozhodnutí 
v tomto směru.

Or. pl

Odůvodnění

Pouze vnitrostátním normalizačním subjektům by mělo být umožněno vznést námitku vůči 
zařazení daného normalizačního tématu do jejich pracovního programu. V současnosti tento 
postup probíhá na základě rozhodnutí odborníků zúčastněných stran v jednotlivých 
normalizačních výborech. Přiměřenost norem z hlediska trhu a dobrovolný charakter 
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normalizace jsou dvě důležité zásady.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Během vypracovávání evropské normy 
nebo po jejím přijetí nesmí vnitrostátní 
normalizační subjekty přijímat žádná 
opatření, která by mohla mít negativní vliv 
na zamýšlenou harmonizaci, a především 
nemohou v dané oblasti zveřejňovat 
novou nebo revidovanou vnitrostátní 
normu, která není zcela v souladu se 
stávající evropskou normou.

Or. pl

Odůvodnění

Tímto ustanovením by se zavedla zásada dočasného pozastavení prací převzatá ze směrnice 
98/34.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

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 
usnadňují účast přiměřeného 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 v následujících fázích 
tvorby evropských norem nebo produktů 
evropské normalizace: 

a) návrh a schválení nových položek 
pracovního plánu;

a) návrh a schválení nových položek 
pracovního plánu;
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b) technická diskuse o návrzích; b) technická diskuse o návrzích;
c) předložení připomínek k návrhům; c) předložení připomínek k návrhům;

d) revize stávajících evropských norem 
nebo produktů evropské normalizace;

d) revize stávajících evropských norem 
nebo produktů evropské normalizace;

e) šíření přijatých evropských norem nebo 
produktů evropské normalizace 
a zvyšování povědomí o nich.

e) poskytování informací o přijatých 
evropských normách nebo produktech
evropské normalizace.

Or. pl

Odůvodnění

Zastoupení zúčastněných stran evropské normalizace je zajištěno vnitrostátními 
normalizačními subjekty. Celostátní konsenzus následně zástupce představí  na evropské 
úrovni (zásada národního zastoupení). Právo šířit evropské normy rovněž zůstává v rukou 
vnitrostátních normalizačních subjektů. Příjmy z jejich prodeje představují způsob 
financování evropské normalizace.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Zastoupení zúčastněných stran se bude lišit v závislosti na tržním významu daného návrhu. 
Účast vyžaduje odborné znalosti, potřebné kvalifikace, zájem a prostředky. Článek 5 
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a příloha III nařízení udělují výhody pouze některým organizacím a zúčastněným skupinám. 
Toto ustanovení lze považovat jako porušení zásady rovnosti stran.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Roční pracovní program evropské 
normalizace uvedený v odstavcích 1 a 2 
bude přijat v souladu s poradním 
postupem uvedeném v čl. 18 odst. 2, 
kromě toho budou do tohoto postupu 
zapojeny evropské normalizační 
organizace. 

Or. pl

Odůvodnění

Výše uvedený bod je třeba vložit v zájmu zajištění přiměřenosti z hlediska trhu, zastoupení 
zúčastněných stran a transparentnosti (postupů).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

V odůvodnění návrhu se čas potřebný k vypracování norem považuje za jednu ze záležitostí, 
kterou je třeba se zabývat. Optimalizace procesů by se měla týkat všech zúčastněných stran, 
proto se také navrhuje zkrátit čas potřebný na přijetí rozhodnutí o přiznání dotace na jeden 
měsíc (takovou lhůtu mají evropské normalizační organizace na přijetí rozhodnutí o schválení 
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návrhu).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Normy v oblasti IKT Technické specifikace v oblasti IKT

Or. pl

Odůvodnění

Normy jsou vymezeny na základě svého regionálního původu či způsobu vypracování a ne 
v závislosti na průmyslovém odvětví. Kromě toho v tomto vymezení pojmu „normy“ není 
dostatečně objasněno, co ve skutečnosti znamená pojem „technická specifikace 
v oblasti IKT“.

Pozměňovací návrh 23

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.

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

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 se 
přijímá v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 18 odst. 3, 
kromě toho budou evropské normalizační 
organizace zapojeny do procesu jeho 
přijetí.

Or. pl
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Odůvodnění

Otázka legitimity v normalizaci IKT dosud není vyřešena. Povinnosti uložené konsorciím se 
zdají být výrazně méně přísné než povinnosti uložené normalizačním organizacím. Výhodou 
normalizace prováděné normalizačními organizacemi je to, že zajišťuje soudržnost souboru 
norem, což zaručuje funkčnost výrobků a systémů. Toto klíčové hledisko není uvedeno 
v příloze II.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek  10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Používání norem pro oblast IKT při 
zadávání veřejných zakázek
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.

Or. pl

Odůvodnění

Otázka legitimity v normalizaci IKT dosud není vyřešena. Povinnosti uložené konsorciím se 
zdají být výrazně méně přísné než povinnosti uložené normalizačním organizacím.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – 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. pl
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Odůvodnění

Jde o soulad názvosloví s navrhovanými vymezeními pojmů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komisi je nápomocen výbor. Tímto 
výborem bude výbor ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011. Výbor spolupracuje 
s evropskými normalizačními 
organizacemi.

Or. pl

Odůvodnění

Způsob, jakým je popsán výbor, budí obavy, poněvadž naznačuje výrazné snížení současné 
úrovně transparentnosti. Způsob zapojení evropských normalizačních organizací 
a vnitrostátních normalizačních subjektů zůstává nejasný.


