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  STANDARDISATION 

2004 

  

PS G7  

 

24. 5. 2004 Communication from the Commission to the Council, 

EP and EESC – Integration of Environmental Aspects 

into European Standardisation  

(7080/04, 7080/04 Add 1) 

Ing. Jiří Bečvář 

(MŽP) 

Komise se zaobírá otázkou integrace environmentálních aspektů do normalizace – 

podpora integrace environmentálních aspektů v evropském normalizačním procesu. 

Společenství tak hledá koherentní přístup k dosažení svých cílů ve vztahu k Jednotnému 

trhu a životnímu prostředí, při respektování svých mezinárodních závazků. Komise zašle 

nový „Návrh závěrů Rady o integraci environmentálních aspektů do normalizace“ 

PS G7  

 

22. 6. 2004 Communication from the Commission to the Council, 

EP and EESC – Integration of Environmental Aspects 

into European Standardisation  

(7080/04, 7080/04 Add 1) ….new draft 

Council Conclusions on Integration of Environmental 

Aspects into Standardisation 

Ing. Michal Novák 

(ÚNMZ) 

V instrukci zohledněny finanční dopady vyplývající z bodů 7 a 8 návrhu závěrů Rady. 

Na PS projednány všechny body návrhu, schváleny a nastupující holandské 

předsednictví konstatovalo zájem předat co nejdříve návrh COREPERu. 

COREPER I 8. 9. 2004 Communication from the Commission to the Council, 

EP and EESC – Integration of Environmental Aspects 

into European Standardisation  

.7080/04 ENT 59 ENV 140 + ADD 1 

.9390/04 ENT 91 ENV 365 

.11664/04 ENT 104 ENV 426 

 Přijato v části I. 

 

 

 

 

Rada pro 

zaměstnanost 

4. 10. 2004 Communication from the Commission to the Council, 

EP and EESC – Integration of Environmental Aspects 

into European Standardisation  

 Schváleno. 

PS G7  

 

28. 10. 2004 Draft Council Conclusions on the Role of European 

Standardisation 

(DS 689/04) 

Ing. Michal Novák 

(ÚNMZ) 

Dokument popisuje úlohu role evropské normalizace a doporučuje: zjednodušení 

legislativy, aplikaci normalizace v nových oblastech, reformu institucionálního rámce 

(98/34), integraci ochrany ŽP do normalizace, používání nezávazných norem v ostatních 

oblastech a zvýšení účasti zainteresovaných stran. 

Rada vyzývá Komisi ke zpracování akčního plánu a sledování jeho implementace. 

PS G7  

 

19.11.2004 Draft Council Conclusions on the Role of European 

Standardisation – revised version (meeting doc. DS 

756/04) 

Ing. Michal Novák 

(ÚNMZ) 

ČR souhlasí s většinou navržených změn, včetně německých návrhů. Podporuje rozvoj 

evropské konkurenceschopnosti, doporučuje ponechat příslušnou formulaci, ale pouze 

v jednom bodu v části A., a to bodu 3) nebo 6). 

2633 Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

21.12.2004 Draft Council Conclusions on the Role of European 

Standardisation 

 Přijato v bodech A. 

  2005   

PS G7  21. 9. 2005 Proposal for a Decision of the European Parliament Ing. Michal  Předložený návrh obsahuje pravidla týkající se zajištění příspěvku Společenství 
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 and of the Council on the 

financing of European standardisation 

.11841/05 ENT 110 CODEC 682 

.11841/05 ENT 110 CODEC 682 ADD 1 

Novák (ÚNMZ) k financování evropské normalizace za účelem podpory implementace politik 

a legislativy Společenství. ČR s tímto návrhem souhlasí, uvedený příspěvek považuje za 

potřebný k zajištění kontinuity tvorby evropských norem. V EP nikdo neprojevil ochotu 

toto téma převzít, nebyl jmenován zpravodaj. S parlamentem bude navázán kontakt, 

bude vybrán zpravodaj a bude pokračovat projednávání dokumentu v pracovní skupině. 

  2006   

PS G7  

 

12. 1. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on the 

financing of European standardisation 

.11841/05 ENT 110 CODEC 682  

.11841/05 ENT 110 CODEC 682 ADD 1 

Ing. Michal Novák 

(ÚNMZ) 

Závěry z projednání jednotlivých pozměňovacích návrhů EP se pro CZ jeví jako 

přijatelné.  

K návrhu na změnu č. 13 bude vhodné preferovat financování skrze 3 současné evropské 

normalizační organizace z důvodu transparentnosti a možnosti kontroly. Další postup 

bude realizován na základě znalosti nového návrhu EK. 

PS bude zaslán upravený návrh rozhodnutí a proběhne diskuse se zpravodajem EP. 

Doporučení dalšího postupu: Posouzení upraveného návrhu rozhodnutí v TK ÚNMZ pro 

normalizaci. 

Expertní účast na jednání podle potřeby.  

PS G7  

 

27. 2. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on the 

financing of European standardisation 

. 11841/05 ENT 110 CODEC 682  

. 11841/05 ENT 110 CODEC 682 ADD 1 

. AD/595441EN 

. AD/595791EN 

. AD/603533EN 

. AD/600473FR 

Ing. Michal Novák 

(ÚNMZ) 

Výsledky je možno předběžně považovat za přijatelné pro ČR, je však nutno dosažené 

výsledky vnímat jako předběžné.  Připravený revidovaný návrh bude potřebné důkladně 

posoudit, především části týkající se překladů norem, financování členskými státy a 

způsobů financování.  

Následně dojde k projednání se zpravodajkou EP pí. Pleštinskou.  

PS G7  

 

29. 3. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on the 

financing of European standardisation 

. 11841/05 ENT 110 CODEC 682  

. 11841/05 ENT 110 CODEC 682 ADD 1 

Ing. Petr Votoupal 

(SZB)  

Několik delegací uplatnilo výhradu k posouzení, neboť podklady pro jednání byly 

předloženy pozdě. Předsednictvo přislíbilo zpracování výsledků dosavadního jednání do 

souhrnného dokumentu a ten zaslat k připomínkám členským státům před předáním 

IMCO tak, aby byl na přípravu a odeslání připomínek alespoň jeden týden. To se však 

nestalo: Materiály byly údajně rozeslány v pátek 24. března, nicméně CZ je obdržela až 

27. a 28. března 2006. SK zastoupení stejný den poskytlo CZ materiál o hlasování IMCO 

(zpravodajkou návrhu je slovenská poslankyně Pleštinská). 

7. dubna 2006 byl delegacím doručen kompromisní návrh s žádostí o písemné 

stanovisko. ČR tento návrh podpořila s žádostí o vyjasnění nekonzistence mezi dvěma 

navrhovanými změnami týkajícími se způsobu financování jiných než evropských 

normalizačních organizací. 

COREPER I 8.,10. a Proposal for a Decision of the European Parliament SZB Předsednictví podalo informaci o kompromisním návrhu. Návrh má podporu většiny ČS. 
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2139 12.5.2006 and of the Council on the financing of European 

standardisation 

- analýza kompromisního textu 

Do kompromisního návrhu byly zapracovány pozměňovací návrhy Výboru EP.  

Návrh by mohl být schválen v 1.čtení.  

Evropský 

parlament 

18. 5. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on the financing of European 

standardisation 

 Schváleno v EP. 

Plenární zasedání přijalo změny a také 5 kompromisních změn 27-31. Tyto změny 

odpovídají tomu, co bylo dohodnuto mezi 3 orgány a měly by díky tomu být pro Radu 

přijatelné. Rada by mělo tento legislativní akt přijmout.  

PS G7 19. 5. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on the financing of European 

standardisation 

Ing. Michal Novák  

(ÚNMZ) 

EK a předsednictví podaly aktuální informace o financování evropské normalizace. 

Z jednání nevyplývá potřeba dalšího zasedání PS ani úkoly pro ÚNMZ či ČNI a to 

z toho důvodu, že návrh Rozhodnutí EP a Rady EU o financování evropské normalizace 

byl již schválen Evropským parlamentem.  

PS JLG 24. 7. 2006 Decision of the European Parliament and the Council 

on the financing of European standardisation 

PE-CONS 3619/06 ENT 83 CODEC 534 OC 413 

(11841/05 ENT 110 CODEC 682; 9264/06 

CODEC 466 ENT 82) 

Interinstitutional File 2005/0157 (COD) 

Ing. Hanzl 

(KRC ÚV) 

Finalizováno anglické znění textu, zohledněny terminologické připomínky ÚNMZ 

k českému znění návrhu. 

COREPER I 

2152 

15. 9. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and the Council on the financing of European 

standardisation (LA) (First reading)  

 Adoption of the legislative act 

PE-CONS 3619/06 ENT 83 CODEC 534 OC 413 

+ REV 1 (fi) 

12222/06 CODEC 841 ENT 106 

SZB Přijato v bodech A. 

2750 Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

18. 9. 2006 Proposal for a Decision of the European Parliament 

and the Council on the financing of European 

standardisation 

 Přijato v bodech A. Zveřejněno dne 15.11.2006 v Úředním věstníku EU L 315, s. 9 jako 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24.9.2006 o 

financování evropské normalizace. 

  2008   

PS G1 8. 7. 2008 Commission communication: Towards an increased 

contribution from standardisation to innovation in 

Europe 

– Exchange of views preparing for the discussion of 

Council conclusions 

8049/08 COMPET 116 IND 28 MI 110 RECH 108 

TELECOM 37 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), Ing. Eva 

Průšová (MPO) 

Sdělení EK bylo zařazeno jako bod 2 na jednání PS G1 – konkurenceschopnost a růst. 

EK vydala Sdělení dne 11. 3. 2008 na základě výzvy Rady pro konkurenceschopnost 

z prosince 2006. Sdělení vybízí členské státy, aby se více věnovaly normalizaci, 

přiblížily ji potřebám průmyslu. Zdůrazňuje potřebu zvýšení efektivity 

normalizační práce, využití výsledků normalizace v obchodních procesech a při 

zvýšení bezpečnosti práce a zdraví. ČR souhlasí s názory v něm obsaženými a 

podporuje je. Pokud jde o zlepšení přístupu k normám, ČR souhlasí se záměrem 
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snížení nákladů na přístup k normám, uznává nezbytnost hledání různých cest 

pro snížení cen norem, zcela bezplatný přístup k normám však  nepovažuje 

v současné době za vhodné řešení. Na jednání byla přednesena obecně kladná 

stanoviska ČS a reakce EK jakožto předkladatele Sdělení. Byly stručně nastíněny body, 

které by měly být obsahem závěrů Rady EU ke Sdělení. 

PS G7 17. 7. 2008 Communication from the Commission to the Council, 
the European Parliament and the  European 
Economic and Social Committee – Towards an 
increased contribution from standardisation to 
innovation in Europe 
– Draft Council conclusions 

8049/08 COMPET 116 IND 28 MI 110 RECH 108 

TELECOM 37; document to follow 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), Ing. Ivana 

Nováková (ČNI) 

Byly prodiskutovány jednotlivé body Závěrů ke Sdělení a podle výsledků diskuse 

FRPRES přeformuluje příslušné části dokumentu. Další oficiální verze bude k disposici 

nejdříve 22. 7. 2008 odpoledne, bude projednávána na následujícím jednání PS, které 

bude posledním v PS G7 Technická harmonizace. V září bude dokument (návrh závěrů 

Rady EU ke Sdělení) přeložen pracovní skupině G1 ke schválení, poté na COREPER a 

na zářijové zasedání Rady pro konkurenceschopnost k přijetí. 

PS G7 24. 7. 2008  Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament and the European 

Economic and Social Committee: "Towards an 

increased contribution from standardisation to 

innovation in Europe" 

(8049/08 COMPET 116 IND 28 MI 110 RECH 108 

TELECOM 37) 

 Draft Council conclusions 

Ing. Viktor Brach 

(ÚNMZ), Ing. 

Milan Holeček 

(ČNI), Ing. Eva 

Průšová (MPO) 

Dokument byl upraven po formální stránce, k žádným významovým změnám v něm 

nedošlo. EK vyjádřila s jeho zněním spokojenost a nepožaduje v něm žádné změny. 

FRPRES konstatovalo, že PS G7 schválila návrh Závěrů Rady k předmětnému sdělení a 

přislíbilo brzké rozeslání konečné verze a zadání překladu do jazyků ČS tak, aby pokud 

možno tyto překlady byly k disposici pro jednání v PS G1 Rady EU (9. 9. 2008), která 

dokument formálně schválí. COREPERu bude předložen pro jeho jednání 16. nebo 18. 9. 

2008, Radě pro konkurenceschopnost pak na program jejího jednání ve dnech 24.-25. 9. 

2008. 

PS G1 9.9.2008 Communication from the Commission to the Council, 

the European Parliament and the European Economic 

and Social Committee – Towards an increased 

contribution from standardisation to innovation in 

Europe 

8049/08 COMPET 116 IND 28 MI 110 RECH 108 

TELECOM 37 

-confirmation of the draft Council conclusions 

approved by the Working Party on  Technical 

Harmonisation (Standardisation) 

12230/08 COMPET 280 IND 81 MI 270 RECH 230 

ENT 195 TELECOM 115 

Ing. M. Novák 

(ÚNMZ) 

Návrh Závěrů Rady byl přijat.v předloženém znění ( předloženy byly pouze dvě formální 

úpravy). EK vyjádřila s jeho zněním spokojenost. FRPRES bylo přislíbeno rozeslání 

konečné verze dokumentu, aby byla k dispozici pro jednání  CRP 12.9.2008.    

CRP I  10. a 

12.9.2008 

Communication from the Commission to the Council, 

the European Parliament and the European Economic 

and Social Committee: "Towards an increased 

contribution from standardisation to innovation in 

SZB Coreper I přijal jednomyslně. 
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Europe" 

 Draft Council conclusions 

Rada pro 

konkurencesch

opnost 

25. a 26. 9. 

2008 

Communication from the Commission to the Council, 

the European Parliament and the European Economic 

and Social Committee: "Towards an increased 

contribution from standardisation to innovation in 

Europe" 

 Draft Council conclusions 

 

 

Rada pro konkurenceschopnost přijala na svém zasedání  Návrhy Závěrů Rady 

k předmětnému sdělení EK. 

 

 


