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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom nariadenia EP a Rady je zvýšiť prínos európskych noriem k lepšiemu fungovaniu 
trhu, podnecovaniu rastu hospodárstva a inovácií a podpore konkurencieschopnosti podnikov.
Okrem iného ide o: skrátenie času potrebného na normalizáciu v prípade noriem 
vypracovaných na základe návrhu Komisie, o zabezpečenie dostatočného zastúpenia MSP 
a zainteresovaných spoločenských subjektov v procese normalizácie (najmä v prípade noriem 
vypracovaných na základe žiadosti Komisie), o rozšírenie používania noriem IKT, čím by sa 
zvýšila interoperabilita, ako aj noriem týkajúcich sa najnovších, rýchlo sa rozvíjajúcich 
výrobných technológií – nanotechnológie, biotechnológie a jadrovej technológie – a tiež 
o upevnenie súčasného právneho rámca.
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku sa rozhodol využiť zmenu a doplnenie smerníc 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smerníc Európskeho 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, čo si 
vyžiadal technický rozvoj a globalizácia hospodárstva. Nevyhnutné je vypracovať nový 
právny akt, ktorý upevní doposiaľ vykonávané smernice týkajúce sa normalizačnej politiky 
a zaktualizuje ustanovenia uvedených smerníc.
Najdôležitejšie zmeny a doplnenia sa týkajú stanovenia právomocí Európskej komisie 
a Stáleho výboru pre technické predpisy a normy. Novinkou je rozšírenie právneho rámca 
normalizácie o služby a rozdielny prístup v oblasti IKT. Novelizovaný bol základ 
financovania normalizácie zo strany EÚ.

Stanovisko spravodajcu
Spravodajca kladne hodnotí návrh nového nariadenia EP a Rady, ktoré upevní súčasnú 
normalizačnú politiku EÚ a zároveň zavedie nové prvky zohľadňujúce nové výzvy, vďaka 
čomu vznikne pevný základ pre modernizáciu väzieb EÚ so systémom európskej 
normalizácie. Medzi také prvky patrí zohľadnenie normalizácie v oblasti služieb a zapojenie 
do systému oznamovania. Uznanie si zaslúži časť týkajúca sa financovania európskej 
normalizácie Európskou komisiou – vytvorenie lepšieho právneho základu a zjednodušenie 
postupov.
Niektoré prvky návrhu však vzbudzujú obavy, čo sa týka efektívnosti fungovania v rámci 
súkromno-verejného partnerstva.
Nevyhnutné sú zmeny a doplnenia v ustanoveniach nariadenia tak, aby sa stalo vykonávacím 
nástrojom na podporu jednotného trhu, uplatňovanie európskych noriem v záujme 
posilňovania konkurencieschopnosti a inovácie, na uľahčovanie účasti zainteresovaných strán 
a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Systém európskej normalizácie treba 
skvalitniť zavádzaním nových prvkov, ktoré by boli preň prínosom.

Konkrétne pripomienky
1) Neboli vymedzené ani uvedené záväzné zásady európskej normalizácie.

2) Chýba odkaz na základ európskej (a medzinárodnej) normalizácie, ktorým je zásada 
národného zastúpenia.

3) Chýbajú ustanovenia týkajúce sa zásady zastavenia konania, ktorá je dôležitá z hľadiska 
normalizácie noriem na európskej úrovni.
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4) Veľa ustanovení je všeobecnej povahy, čo vzhľadom na rozsiahle delegovanie právomocí 
Európskej komisie ponecháva príliš široký priestor na výklad týchto ustanovení. Táto otázka 
by sa mala ešte spresniť. Ide o niektoré vymedzenia pojmov aj o opatrenia, najmä 
v oblastiach, kde Európska komisia zaviedla návrhy, ktoré menia fungovanie súčasného 
systému a jeho súdržnosť.

5) V návrhu nariadenia Komisia navrhuje, aby sa využívali špecifikácie rôznych fór 
a konzorcií namiesto európskych noriem, pričom spĺňať podmienky týchto špecifikácií je 
jednoduchšie. Jeden zo základov demokratického procesu normalizácie tvorí spoločná 
dohoda. Integrita systému európskej normalizácie je jeho silou, pretože zabezpečuje 
súdržnosť súboru noriem. Účasť fór a konzorcií na systéme by nemala viesť k vytváraniu 
spoločných noriem a navzájom protirečivých špecifikácií ani brániť v zapojení MSP (náklady 
na zapojenie do fór sú vysoké a kritéria prijímania rozhodnutí nie sú vždy demokratické).
Okrem toho niektoré fóra a konzorciá môžu byť ovládané subjektmi mimo Európskej únie.
Vypracúvanie noriem by sa preto malo v rámci možností obmedziť na všeobecne uznané 
európske normalizačné organizácie a mali by sa využívať mnohé možnosti, ktoré ponúkajú 
tieto organizácie, pokiaľ ide o prípravu dokumentov, využívajúc pritom zrýchlený postup 
založený na dohode, ktorý zahŕňa všetky zainteresované strany zo všetkých členských štátov 
EÚ (napr. organizovaním tzv. tematických konferencií).
Využívanie špecifikácií fór/konzorcií by sa malo umožniť len v presne vymedzených 
prípadoch (napr. vo verejných obstarávaniach tam, kde chýbajú normy), pričom sa zachovajú 
rovnaké požiadavky, ktoré sa týkajú dohody, otvorenosti, dobrovoľnej účasti, transparentnosti 
atď., ako v prípade európskych normalizačných organizácií.

6) Chýba odkaz na najnovšie technológie, ako sú nanotechnológie, biotechnológie alebo aj 
jadrové technológie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európske normy by aj naďalej mali 
prijímať európske normalizačné orgány, 
a to Európsky výbor pre normalizáciu 
(CEN), Európsky výbor pre normalizáciu 
v elektrotechnike (CENELEC) a Európsky 
inštitút pre telekomunikačné normy 

(3) Zainteresované strany by mali naďalej 
prevádzkovať a vo svoj prospech využívať 
európsky systém normalizácie v súlade 
so zásadami súdržnosti, otvorenosti, 
dohody, nezávislosti od konkrétnych 
záujmov, primeranosti z hľadiska trhu, 
efektívnosti a národného zastúpenia 
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(ETSI). pri prijímaní rozhodnutí a európske normy 
by aj naďalej mali prijímať európske 
normalizačné organizácie, a to Európsky 
výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky 
výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
(CENELEC) a Európsky inštitút pre 
telekomunikačné normy (ETSI).

Or. pl

Odôvodnenie

Ide o pripomenutie súčasnej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V rámci Únie sa vnútroštátne normy 
prijímajú na úrovni vnútroštátnych 
normalizačných orgánov, čo by mohlo mať 
za následok konfliktné normy a technické 
prekážky na vnútornom trhu. Z toho 
dôvodu je potrebné v záujme vnútorného 
trhu a pre účinnosť normalizácie v rámci 
Únie potvrdiť existujúcu pravidelnú 
výmenu informácií o súčasnej a budúcej 
činnosti v oblasti normalizácie medzi 
vnútroštátnymi normalizačnými orgánmi, 
európskymi normalizačnými orgánmi a 
Komisiou. Táto výmena informácií by sa 
mala zosúladiť s prílohou 3 k Dohode o 
technických prekážkach obchodu 
schválenej rozhodnutím Rady è. 
80/271/EHS z 10. decembra 1979 o 
uzavretí mnohostranných dohôd 
vyplývajúcich z obchodných rokovaní v 
období rokov 1973 až 1979.

(10) V rámci Únie sa vnútroštátne normy 
prijímajú na úrovni vnútroštátnych 
normalizačných subjektov, čo by mohlo 
mať za následok konfliktné normy a 
technické prekážky na vnútornom trhu EÚ.
Z toho dôvodu je potrebné v záujme 
vnútorného trhu EÚ a pre účinnosť 
normalizácie v rámci Únie potvrdiť 
existujúcu pravidelnú výmenu informácií o 
súčasnej a budúcej činnosti v oblasti 
normalizácie medzi vnútroštátnymi 
normalizačnými subjektmi, európskymi 
normalizačnými organizáciami a 
Komisiou, ako aj existujúce ustanovenia 
týkajúce sa zásady zastavenia konania, 
pokiaľ ide o ich uplatňovanie 
na vnútroštátne normalizačné subjekty 
v rámci európskych normalizačných 
organizácií. Táto výmena informácií by sa 
mala zosúladiť s prílohou 3 k Dohode o 
technických prekážkach obchodu 
schválenej rozhodnutím Rady č. 
80/271/EHS z 10. decembra 1979 o 
uzavretí mnohostranných dohôd 
vyplývajúcich z obchodných rokovaní v 
období rokov 1973 až 1979.
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Or. pl

Odôvodnenie

Chýba odkaz na zásadu zastavenia konania (články 4 a 7 smernice 98/34). Zásada zastavenia 
konania je vynikajúcim nástrojom, ktorý umožňuje vyhnúť sa technickým prekážkam 
v obchode a zároveň podporuje technickú harmonizáciu na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Normy sú dôležitými nástrojmi pre 
podniky a zvlášť pre malé a stredné 
podniky (ďalej len „MSP“), ktoré však nie 
sú dostatočne zapojené do systému 
normalizácie, takže existuje riziko, že v 
normách sa nezohľadnia potreby a záujmy 
MSP. V dôsledku toho je nevyhnutné 
zlepšiť ich zastúpenie a účasť v procese 
normalizácie, a najmä v technických 
výboroch.

(13) Normy sú dôležitými nástrojmi pre 
podniky a zvlášť pre malé a stredné 
podniky (ďalej len „MSP“), ktoré však nie 
sú dostatočne zapojené do systému 
normalizácie, takže existuje riziko, že v 
normách sa nezohľadnia potreby a záujmy 
MSP ani ich potenciál inovácie. V 
dôsledku toho je nevyhnutné zlepšiť ich 
zastúpenie a účasť v procese normalizácie, 
a najmä v technických výboroch.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy prijímané bez dostatočnej účasti MSP ich diskriminujú nielen z hľadiska výrobných, 
ale aj inovačných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Európske normy majú zásadný 
význam pre konkurencieschopnosť MSP, 
ktoré však nie sú v procese normalizácie 
dostatočne zastúpené, najmä na Európskej
úrovni. Toto nariadenie by preto malo 
zabezpečiť vhodné zastúpenie MSP v 
procese európskej normalizácie subjektom, 

(14) Európske normy majú zásadný 
význam pre konkurencieschopnosť MSP, 
ktoré však nie sú v procese normalizácie 
v niektorých oblastiach dostatočne 
zastúpené, najmä na európskej úrovni. Toto 
nariadenie by preto malo zabezpečiť 
vhodné zastúpenie MSP v procese 
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ktorý disponuje príslušnými 
kvalifikáciami.

európskej normalizácie.

Or. pl

Odôvodnenie

Zainteresované strany vrátane MSP sa zapájajú do európskej normalizácie na vnútroštátnej 
úrovni, kde sa stretávajú s podobnými firmami a orgánmi miestnej správy a majú možnosť 
pracovať vo svojom štátnom jazyku. Celoštátna dohoda dosiahnutá za účasti MSP sa 
následne predstaví v príslušných technických výboroch na európskej úrovni prostredníctvom 
zástupcu vnútroštátneho subjektu (zásada národného zastúpenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Verejné orgány by mali čo najlepším 
spôsobom využívať celú škálu 
relevantných noriem pri obstarávaní 
hardvéru, softvéru a služieb informačných 
technológií, a to napríklad tak, že budú 
vyberať normy, ktoré môžu uplatňovať 
všetci zainteresovaní dodávatelia, čím sa 
umožní väčšia hospodárska súťaž a zníži 
riziko odkázanosti na obmedzený okruh 
dodávateľov. V smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby sa stanovuje, že 
technické špecifikácie vo verejnom 
obstarávaní by mali byť formulované 
odkazom na vnútroštátne normy, ktoré 
transponujú európske normy, na európske 
technické osvedčenia, spoločné technické 
špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené 

(19) Verejné orgány by mali čo najlepším 
spôsobom využívať celú škálu 
relevantných noriem a technických 
špecifikácií pri obstarávaní hardvéru, 
softvéru a služieb informačných 
technológií, a to napríklad tak, že budú 
vyberať normy a technické špecifikácie, 
ktoré môžu uplatňovať všetci 
zainteresovaní dodávatelia, čím sa umožní 
väčšia hospodárska súťaž a zníži riziko 
odkázanosti na obmedzený okruh 
dodávateľov. V smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby sa stanovuje, že 
technické špecifikácie vo verejnom 
obstarávaní by mali byť formulované 
odkazom na vnútroštátne normy, ktoré 
transponujú európske normy, na európske 
technické osvedčenia, spoločné technické 
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európskymi normalizačnými orgánmi 
alebo, ak takéto neexistujú, tak na 
vnútroštátne normy, vnútroštátne technické 
osvedčenia alebo vnútroštátne technické 
špecifikácie týkajúce sa projektovej 
dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a 
používania výrobkov, alebo ich ekvivalent.
Normy v oblasti informačných a 
komunikačných technológií však často 
vyvíjajú iné organizácie, ktoré 
vypracovávajú normy, a tieto normy 
nepatria do žiadnej z kategórií noriem a 
osvedčení stanovených v smerniciach 
2004/17/ES a 2004/18/ES. Z toho dôvodu 
je potrebné stanoviť možnosť, aby sa 
technické špecifikácie v prípade verejného 
obstarávania mohli odvolávať na normy v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií, s cieľom zareagovať na rýchly 
vývoj v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, uľahčiť 
poskytovanie cezhraničných služieb, 
podporiť hospodársku súťaž, 
interoperabilitu a inováciu.

špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené 
európskymi normalizačnými orgánmi 
alebo, ak takéto neexistujú, tak na 
vnútroštátne normy, vnútroštátne technické 
osvedčenia alebo vnútroštátne technické 
špecifikácie týkajúce sa projektovej 
dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a 
používania výrobkov, alebo ich ekvivalent.
Technické špecifikácie v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií však často vyvíjajú iné 
organizácie, ktoré vypracovávajú normy, a 
tieto normy nepatria do žiadnej z kategórií 
noriem a osvedčení stanovených v 
smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z 
toho dôvodu je potrebné stanoviť možnosť, 
aby sa technické špecifikácie v prípade 
verejného obstarávania mohli odvolávať na 
technické špecifikácie v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií, s cieľom zareagovať na rýchly 
vývoj v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, uľahčiť 
poskytovanie cezhraničných služieb, 
podporiť hospodársku súťaž, 
interoperabilitu a inováciu.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy sú vymedzené na základe ich regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie 
v závislosti od priemyselného odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Niektoré normy v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií nie sú vypracované v súlade s 
kritériami stanovenými v prílohe 3 Dohody 
o technických prekážkach obchodu. Preto 

(20) Niektoré technické špecifikácie v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií nie sú vypracované v súlade s 
kritériami stanovenými v prílohe 3 Dohody 
o technických prekážkach obchodu. Preto 
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by sa v tomto nariadení mal stanoviť 
postup pre výber noriem v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií, ktoré by sa mohli používať vo 
verejnom obstarávaní, zahŕňajúci rozsiahle 
konzultácie širokého spektra zúčastnených 
strán, vrátane európskych normalizačných 
orgánov, podnikov a orgánov verejnej 
moci. V tomto nariadení by sa tiež mali 
stanoviť požiadavky na také normy a nimi 
spojené normalizačné postupy vo forme 
zoznamu vlastností. Tieto vlastnosti by 
zabezpečili, aby sa dodržiavali ciele 
verejnej politiky a sociálne potreby a mali 
by byť založené na kritériách 
vypracovaných v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie pre medzinárodne 
normalizačné orgány.

by sa v tomto nariadení mal stanoviť 
postup pre výber technických špecifikácií
v oblasti informačných a komunikačných 
technológií, ktoré by sa mohli používať vo 
verejnom obstarávaní, zahŕňajúci rozsiahle 
konzultácie širokého spektra zúčastnených 
strán, vrátane európskych normalizačných 
orgánov, podnikov a orgánov verejnej 
moci. V tomto nariadení by sa tiež mali 
stanoviť požiadavky na také technické 
špecifikácie a nimi spojené normalizačné 
postupy vo forme zoznamu vlastností.
Tieto vlastnosti by zabezpečili, aby sa 
dodržiavali ciele verejnej politiky a 
sociálne potreby a mali by byť založené na 
kritériách vypracovaných v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie pre medzinárodnú 
normalizáciu.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy sú vymedzené na základe ich regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie 
v závislosti od priemyselného odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom podporovať inováciu a 
hospodársku súťaž medzi 
normalizovanými riešeniami, uznanie 
určitej technickej špecifikácie by nemalo 
diskvalifikovať konkurenčnú technickú 
špecifikáciu, čo sa týka uznania v súlade s 
ustanoveniami tohto nariadenia. Každé 
uznanie by malo byť podmienené splnením 
atribútov a a dosiahnutím minimálnej
úrovne prijatia technickej špecifikácie na 
trhu. Prijatie na trhu by nemalo by sa 
nemalo vykladať ako široká 
implementácia na trhu.

(21) S cieľom podporovať inováciu a 
hospodársku súťaž by uznanie určitej 
technickej špecifikácie nemalo 
diskvalifikovať technickú špecifikáciu, čo 
sa týka uznania v súlade s ustanoveniami 
tohto nariadenia. Každé uznanie by malo 
byť podmienené splnením atribútov a 
dosiahnutím významnej úrovne prijatia 
technickej špecifikácie na trhu.
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Or. pl

Odôvodnenie

Normalizované riešenia by si navzájom nemali protirečiť. Súbor noriem by mal byť súdržný.
Normalizované technické riešenia majú poskytovať rovnaké šance podnikom tak, aby tieto 
boli byť konkurencieschopné z hľadiska projektovej dokumentácie či služieb.
Pre spotrebiteľov by mali normalizované technické riešenia slúžiť ako jasný ukazovateľ toho, 
čo kupovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vybrané normy v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií by mohli prispieť k 
vykonávaniu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady è. 922/2009/ES zo 16. 
septembra 2009 o riešeniach 
interoperability pre európske orgány 
verejnej správy (ISA), ktoré na obdobie 
rokov 2010 až 2015 ustanovuje program 
pre riešenia interoperability pre európske 
orgány verejnej správy a pre inštitúcie a 
orgány Únie, pričom poskytuje spoločne 
využívané riešenia, ktoré uľahčujú 
interoperabilitu.

(22) Vybrané technické špecifikácie v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií by mohli prispieť k 
vykonávaniu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. 
septembra 2009 o riešeniach 
interoperability pre európske orgány 
verejnej správy (ISA), ktoré na obdobie 
rokov 2010 až 2015 ustanovuje program 
pre riešenia interoperability pre európske 
orgány verejnej správy a pre inštitúcie a 
orgány Únie, pričom poskytuje spoločne 
využívané riešenia, ktoré uľahčujú 
interoperabilitu.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy sú vymedzené na základe ich regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie 
v závislosti od priemyselného odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V oblasti informačných a (23) V oblasti informačných a 



PA\884637SK.doc 11/21 PE476.047v02-00

SK

komunikačných technológií môžu 
vzniknúť situácie, keď je vhodné podporiť 
použitie alebo vyžadovať súlad so 
špecifickými normami na úrovni Únie s 
cieľom zabezpečiť interoperabilitu na 
jednotnom trhu a zvýšiť slobodu voľby pre 
používateľov. Za iných okolností sa môže 
stať, že špecifické európske normy už viac 
nespĺňajú potreby spotrebiteľov alebo 
bránia technickému pokroku. Z týchto 
dôvodov, smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o 
spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby 
umožňuje Komisii, aby v prípade potreby 
požiadala európske normalizačné orgány o 
vypracovanie noriem, zostavenie zoznamu 
a/alebo špecifikácií uverejnených v 
Úradnom vestníku Európskej únie s cieľom 
podporiť ich používanie alebo ich 
implementáciu stanoviť ako povinnú
alebo odstrániť normy a/alebo špecifikácie 
z tohto zoznamu.

komunikačných technológií môžu 
vzniknúť situácie, keď je vhodné podporiť 
použitie alebo vyžadovať súlad so 
špecifickými normami na úrovni Únie s 
cieľom zabezpečiť interoperabilitu na 
jednotnom trhu a zvýšiť slobodu voľby pre 
používateľov. Za iných okolností sa môže 
stať, že špecifické európske normy už viac 
nespĺňajú potreby spotrebiteľov alebo 
bránia technickému pokroku. Z týchto 
dôvodov smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o 
spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby 
umožňuje Komisii, aby v prípade potreby 
požiadala európske normalizačné orgány o 
vypracovanie noriem, zostavenie zoznamu 
a/alebo špecifikácií uverejnených v 
Úradnom vestníku Európskej únie s cieľom 
podporiť ich používanie alebo odstrániť 
normy a/alebo špecifikácie z tohto 
zoznamu.

Or. pl

Odôvodnenie

Normy nie sú záväzné, sú a mali by zostať dobrovoľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Konzultačný postup by sa mal použiť 
na vykonávanie rozhodnutí, pokiaľ ide o 
námietky k harmonizovaným normám, 
ktoré Komisia považuje za oprávnené a 
keď odkazy na príslušnú harmonizovanú 
normu ešte neboli uverejnené v Úradnom 
vestníku Európskej únie, za predpokladu, 
že príslušná norma ešte neviedla k 
predpokladu o zhode so základnými 
požiadavkami stanovenými v 

(36) Konzultačný postup by sa mal použiť 
na vykonávanie rozhodnutí, pokiaľ ide o 
námietky k ročnému európskemu 
programu činnosti v oblasti normalizácie 
a harmonizovaným normám, ktoré 
Komisia považuje za oprávnené a keď 
odkazy na príslušnú harmonizovanú normu 
ešte neboli uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie, za predpokladu, že 
príslušná norma ešte neviedla k 
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uplatniteľných harmonizačných právnych 
predpisov Únie.

predpokladu o zhode so základnými 
požiadavkami stanovenými v 
uplatniteľných harmonizačných právnych 
predpisov Únie.

Or. pl

Odôvodnenie

Program činnosti v oblasti harmonizácie by sa mal prekonzultovať s členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Postup preskúmania by sa mal použiť 
na vykonávanie rozhodnutí, pokiaľ ide 
námietky k harmonizovaným normám, 
ktoré Komisia považuje za oprávnené a
keď odkazy na príslušnú harmonizovanú 
normu už boli uverejnené v Úradnom 
vestníku Európskej únie, za predpokladu, 
že takéto rozhodnutie by mohlo mať 
dôsledky na predpoklad o zhode s 
uplatniteľnými základnými požiadavkami.

(37) Postup preskúmania by sa mal použiť 
v súvislosti s každým normalizačným 
oznámením pre európske normalizačné 
organizácie, s uznaním technických 
špecifikácií v oblasti informačných 
a komunikačných technológií, 
nanotechnológií, biotechnológií 
aj jadrových technológií na vykonávanie 
rozhodnutí, pokiaľ ide námietky k 
harmonizovaným normám, ktoré Komisia 
považuje za oprávnené, a keď odkazy na 
príslušnú harmonizovanú normu už boli 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie, za predpokladu, že takéto 
rozhodnutia by mohli mať dôsledky na 
predpoklad o zhode s uplatniteľnými 
základnými požiadavkami.

Or. pl

Odôvodnenie

Postup týkajúci sa uznávania technických špecifikácií v oblasti najnovších technológií by mal 
umožniť členským štátom prekladať pripomienky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „norma IKT“ je norma v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií.

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Normy sú vymedzené na základe ich regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie 
v závislosti od priemyselného odvetvia. Okrem toho v tomto vymedzení pojmu nie je 
dostatočne objasnené, čo v skutočnosti znamená pojem technické špecifikácie v oblasti IKT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „návrh normy“ je dokument obsahujúci 
text technických špecifikácií vzťahujúcich 
sa na daný predmet, o ktorého prijatí sa 
uvažuje v súlade s postupom predpísaným 
pre prijímanie príslušných noriem, je v 
tvare, v akom sa nachádza po vykonaní 
prípravných prác a v akom je daný na 
verejné pripomienkovania alebo 
hlasovanie;

(3) „návrh normy“ je dokument obsahujúci 
navrhovanú normu, ktorá bola predložená 
na vyslovenie stanoviska, hlasovanie 
alebo schválenie;

Or. pl

Odôvodnenie

Malo by sa používať vymedzenie pojmu z príslušnej európskej normy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) „technická špecifikácia“ je špecifikácia 
obsiahnutá v dokumente upravujúcom:

(4) „technická špecifikácia“ je dokument 
stanovujúci technické požiadavky, ktoré 
výroba, proces alebo služba musí spĺňať,
a upravujúci:

Or. pl

Odôvodnenie

Prijaté ako EN 45020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) „zásada zastavenia konania“ 
znamená, že vnútroštátne normalizačné 
subjekty upustia od ďalšej práce 
na začatom návrhu;

Or. pl

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu je uvedené v článkoch 4 a 7 smernice 98/34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Vnútroštátne normalizačné orgány 
nemôžu vzniesť námietku voči zaradeniu 
predmetu normalizácie do pracovného 
programu európskeho normalizačného 

5. Vnútroštátne normalizačné orgány 
nemôžu vzniesť námietku voči tomu, aby 
sa otázka podliehajúca normalizácii v ich 
programe prerokúvala na európskej 
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orgánu. úrovni v súlade s pravidlami stanovenými 
európskymi organizáciami 
pre normalizáciu, ani prijímať opatrenia, 
ktoré by mohli v tomto ohľade 
nepriaznivo ovplyvniť rozhodnutie.

Or. pl

Odôvodnenie

Jedine vnútroštátnym normalizačným subjektom by sa malo umožniť vzniesť námietku 
voči zaradeniu danej normalizačnej témy do ich pracovného programu. V súčasnosti tento 
postup prebieha na základe rozhodnutia odborníkov zainteresovaných strán v jednotlivých 
výboroch pre normalizáciu. Primeranosť noriem z hľadiska trhu a dobrovoľný charakter 
normalizácie sú dve dôležité zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Pri vypracúvaní európskej normy 
alebo po jej schválení nemôžu 
vnútroštátne normalizačné subjekty 
prijímať žiadne opatrenia, ktoré by mohli 
nepriaznivým spôsobom ovplyvniť 
zamýšľanú harmonizáciu, a predovšetkým 
v danej oblasti nemôžu zverejňovať novú 
alebo revidovanú vnútroštátnu normu, 
ktoré nie je v plnom súlade s jestvujúcou 
európskou normou.

Or. pl

Odôvodnenie

Týmto ustanovením by sa zaviedla zásada zastavenia konania prenesená zo smernice 98/34.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európske normalizačné orgány
zabezpečia vhodné zastúpenie malých a 
stredných podnikov (ďalej len „MSP“), 
spotrebiteľských organizácií a 
zainteresovaných strán z oblasti životného 
prostredia a zo sociálnej oblasti, najmä 
prostredníctvom organizácií uvedených v 
prílohe III, na úrovni rozvoja politiky a 
najmenej na týchto stupňoch vypracovania 
európskych noriem alebo európskych 
normalizačných produktov:

1. Európske normalizačné organizácie
uľahčia účasť vhodného zastúpenia
malých a stredných podnikov (ďalej len 
„MSP“), spotrebiteľských organizácií a 
zainteresovaných strán z oblasti životného 
prostredia a zo sociálnej oblasti, najmä 
prostredníctvom organizácií uvedených v 
prílohe III, na úrovni rozvoja politiky a na 
týchto stupňoch vypracovania európskych 
noriem alebo európskych normalizačných 
produktov:

(a) návrh a prijatie nových bodov 
pracovného programu;

(a) návrh a prijatie nových bodov 
pracovného programu;

(b) technická diskusia o návrhoch; (b) technická diskusia o návrhoch;
(c) predloženie pripomienok k návrhom; (c) predloženie pripomienok k návrhom;

(d) revízia existujúcich európskych noriem 
alebo európskych normalizačných 
produktov;

(d) revízia existujúcich európskych noriem 
alebo európskych normalizačných 
produktov;

(e) šírenie prijatých európskych noriem
alebo európskych normalizačných 
produktov a rozvoj informovanosti o nich.

(e) poskytovanie informácií o prijatých 
európskych normách alebo európskych 
normalizačných produktoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Účasť zainteresovaných strán na európskej normalizácii je zabezpečená prostredníctvom 
vnútroštátnych normalizačných subjektov. Celoštátnu dohodu následne predstaví 
na európskej úrovni zástupca vnútroštátneho subjektu (zásada národného zastúpenia).
Takisto právo na šírenie európskych noriem zostane v rukách vnútroštátnych normalizačných 
subjektov. Príjmy z ich predaja predstavujú spôsob financovania normalizácie v Európe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európske normalizačné orgány
zabezpečia vhodné zastúpenie podnikov, 
výskumných stredísk, univerzít a ostatných 
právnych subjektov na technickej úrovni v 
normalizačných činnostiach týkajúcich sa 
novovznikajúcej oblasti s významnými 
dôsledkami v oblasti politiky alebo 
technickej inovácie, ak sa príslušné právne 
subjekty zúčastnili na projekte, ktorý súvisí 
s touto oblasťou a ktorý je financovaný z 
prostriedkov Únie v súlade s viacročným 
rámcovým programom pre činnosti v 
oblasti výskumu a technického rozvoja.

2. Európske normalizačné organizácie 
uľahčia účasť vhodného zastúpenia
podnikov, výskumných stredísk, univerzít 
a ostatných právnych subjektov na 
technickej úrovni v normalizačných 
činnostiach týkajúcich sa novovznikajúcej 
oblasti s významnými dôsledkami v oblasti 
politiky alebo technickej inovácie, ak sa 
príslušné právne subjekty zúčastnili na 
projekte, ktorý súvisí s touto oblasťou a 
ktorý je financovaný z prostriedkov Únie v 
súlade s viacročným rámcovým 
programom pre činnosti v oblasti výskumu 
a technického rozvoja.

Or. pl

Odôvodnenie

Účasť zainteresovaných strán sa bude vždy líšiť, a to v závislosti od trhového významu 
daného návrhu. Účasť si vyžaduje odborné znalosti, potrebné kvalifikácie, záujem 
a prostriedky. Článok 5 a príloha III nariadenia poskytujú privilégiá iba niektorým 
organizáciám a zainteresovaným skupinám. Toto ustanovenie možno považovať za porušenie 
zásady rovnosti strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ročný program činnosti v oblasti 
normalizácie uvedený v odsekoch 1 a 2 sa 
prijme v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2, okrem toho 
budú do tohto procesu zapojené európske 
normalizačné organizácie.

Or. pl
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Odôvodnenie

Treba vložiť tento odsek s cieľom zabezpečiť primeranosť z hľadiska trhu, účasť 
zainteresovaných strán a transparentnosť (postupov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia informuje príslušný európsky
normalizačný orgán do troch mesiacov od 
doručenia akceptácie uvedenej v odseku 2 
o udelenie grantu na navrhnutie európskej 
normy alebo európskeho normalizačného 
produktu.

3. Komisia informuje príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu do jedného 
mesiaca od doručenia akceptácie uvedenej 
v odseku 2 o udelení grantu na navrhnutie 
európskej normy alebo európskeho 
normalizačného produktu.

Or. pl

Odôvodnenie

V odôvodnení návrhu sa čas potrebný na vypracovanie noriem považuje za otázku, ktorou sa 
treba zaoberať. Optimalizácia postupov by sa mala týkať všetkých zainteresovaných strán, 
preto sa tiež navrhuje skrátiť čas potrebný na prijatie rozhodnutia o priznaní dotácie na jeden 
mesiac (toľko času majú európske normalizačné organizácie na prijatie rozhodnutia 
o schválení návrhu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Kapitola IV – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Normy v oblasti IKT Technické špecifikácie v oblasti IKT

Or. pl

Odôvodnenie

Normy sú vymedzené na základe ich regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie 
v závislosti od priemyselného odvetvia. Okrem toho vo vymedzení pojmu normy nie je 
dostatočne objasnené, čo v skutočnosti znamená pojem technické špecifikácie v oblasti IKT.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe návrhu verejného orgánu 
uvedeného v smernici 2004/18/ES alebo z 
vlastnej iniciatívy môže Komisia 
rozhodnúť o tom, že ako normy IKT uzná 
technické špecifikácie, ktoré nie sú 
vnútroštátne ani európske alebo 
medzinárodné a spĺňajú požiadavky 
stanovené v prílohe II.

1. Na základe návrhu verejného orgánu 
uvedeného v smernici 2004/18/ES alebo z 
vlastnej iniciatívy môže Komisia 
rozhodnúť o tom, že uzná technické 
špecifikácie v oblasti IKT, ktoré nie sú 
vnútroštátne ani európske alebo 
medzinárodné a spĺňajú požiadavky 
stanovené v prílohe II.

2. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa 
prijíma v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 18 ods. 3, okrem toho 
budú do procesu jeho prijímania zapojené 
európske normalizačné organizácie.

Or. pl

Odôvodnenie

Otázka zákonnosti normalizácie v oblasti IKT nie je zatiaľ vyriešená. Povinnosti uložené 
konzorciám sa zdajú oveľa menej prísne ako povinnosti uložené normalizačným 
organizáciám. Výhodou normalizácie, keď ju vykonávajú normalizačné organizácie, je to, že 
zabezpečuje súdržnosť súboru noriem, čo zaručuje funkčnosť produktov a systémov. Toto 
kľúčové hľadisko sa neuvádza v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 10 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Používanie noriem IKT v oblasti 
verejného obstarávania
Normy IKT uvedené v článku 9 
predstavujú spoločné technické 
špecifikácie uvedené v smerniciach 
2004/17/ES a 2004/18/ES a v nariadení 
(ES) č. 2342/2002.



PE476.047v02-00 20/21 PA\884637SK.doc

SK

Or. pl

Odôvodnenie

Otázka zákonnosti normalizácie v oblasti IKT nie je zatiaľ vyriešená. Povinnosti uložené 
konzorciám sa zdajú oveľa menej prísne ako povinnosti uložené normalizačným 
organizáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prispôsobovať kritériá uznávania 
noriem v oblasti IKT stanovené v prílohe 
II v technickému rozvoju;

(b) prispôsobovať kritériá uznávania 
technických špecifikácií v oblasti IKT 
stanovené v prílohe II technickému
rozvoju;

Or. pl

Odôvodnenie

Ide o súlad názvoslovia s navrhovanými vymedzeniami pojmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii bude pomáhať výbor. Týmto 
výborom je výbor v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii bude pomáhať výbor. Týmto 
výborom je výbor v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. Výbor spolupracuje 
s európskymi normalizačnými 
organizáciami.

Or. pl

Odôvodnenie

Spôsob, akým sa opisuje výbor, vyvoláva obavy, pretože naznačuje výrazné zníženie súčasnej 
úrovne transparentnosti. Spôsob zapojenia európskych normalizačných organizácií 
a vnútroštátnych normalizačných subjektov zostáva nejasný.
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