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  REVIZE EVROPSKÉ 

NORMALIZACE 

2011 

  

PS G1 1.7. 2011 Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council and the 

European Economic and Social Committee ─ A 

strategic vision for European standards: Moving 

forward to enhance and accelerate the 

sustainable growth of the European economy by 

2020 

(doc. 11471/11 COMPET 320 IND 85 MI 308 

RECH 236 ENT 137 TELECOM 93 of 10  June 

2011) 

Presentation by the Commission 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing.Pelant 

(MPO) 

EK představila základní principy „Normalizační reformy do r. 2020“ a 

předmětné „Sdělení“ bez jakéhokoliv prostoru pro substantivní diskusi. 

PS G7 19. 7. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on European 

Standardisation and amending Council 

Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and 

Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 

97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 

2009/105/EC and 2009/23/EC of the European 

Parliament and of the Council 

(doc.  11300/11 and 11300/1/11 REV 1 

(en, fr, hu, mt) COMPET 262 IND 81 MI 301 

RECH 178 ENT 135 TELECOM 92 CODEC 

989) 

  

Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council and the 

European Economic and Social Committee: "A 

strategic vision for European standards: Moving 

forward to enhance and accelerate the 

sustainable growth of the European economy by 

2020" 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

EK odreprezentovala obsah Sdělení, dopadovou studii a hlavní principy 

nařízení. Následovala obecná rozprava ČS – nejproblematičtějšími se zatím 

zdají být: nedostatečné zapojení ČS do procesu tvorby mandátu norem, oblast 

ICT norem vypracovaných fory a konsorcii, delegované akty. 

Další jednání 21. 09. 2011; 06. 10. 2011; 03. 11. 2011; 28. 11.2011. G7 bude 

projednávat návrh nařízení.  Pokud budou přijímány závěry ke sdělení – budou 

projednávány na PS G1. PL PRES plánuje na jednání 21. 09. 2011 začít 

projednávat text článek po článku, pokud narazí na problémové okruhy, bude 

možné se těmto problémům věnovat později. 
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(doc. 11471/11 COMPET 320 IND 85 MI 

308 RECH 236 ENT 137 TELECOM 93) 

-(doc 11300/11 COMPET 262 IND 81 MI 301 

RECH 178 ENT 135 TELECOM 92 CODEC 

989 ADD 1) 

PS G7 21. 9. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on European 

Standardisation and amending Council 

Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and 

Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 

97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 

2009/105/EC and 2009/23/EC of the European 

Parliament and of the Council 

(doc.  11300/11 and 11300/1/11 REV 1 (en, 

fr, hu, mt) COMPET 262 IND 81 MI 301 

RECH 178 ENT 135 TELECOM 92 CODEC 

989) 

- Examination of the general provisions of 

Chapter I (Articles 1 - 2) and of Chapter II 

(Articles 3-5) 

- Examination of Chapter III (Articles 6-8) 

(poss.) 

Ing. J. Kafková  

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr. L. Hertlová 

(SZB) 

 

PLPRES informovalo o zaslaných připomínkách UK, Litvy a Německa. 

PLPRES informovalo, že byla jmenována zpravodajka Lara Comi (IMCO), 

stínový zpravodaj Gierek Adam (ITRE) a poskytlo ČS nové informace o 

dalším postupu.  

Byly projednány články 1 – 8.  

Po prvním kole připomínek a řadě výhrad ČS k návrhům úprav, které nebyly 

k dispozici v předstihu před jednáním, výhradám a konzultacím EK, nelze 

k datu mluvit o závěrech a konečném znění projednaných článků. 

Další jednání se uskuteční 6. 10. 2011 a bude pokračovat projednávání článků 

až k článku 15.  

CRP I 23. 9. 2011 Standardisation package (Legislative 

deliberation) 

(a) Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on 

European Standardisation and amending Council 

Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and 

Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 

97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 

2009/105/EC and 2009/23/EC of the European 

Parliament and of the Council 

11300/11 COMPET 262 IND 81 MI 301 RECH 

178 ENT 135 TELECOM 92 CODEC 989 REV 

1 (en, fr, hu, mt)    

  

Markéta 

Benešová, Jakub 

Dürr (SZB)  

PL PRES připravilo pro diskusi na COCOM tři otázky: Co považují ČS za 

nejdůležitější opatření pro zrychlení procesu tvorby a přijetí evropských 

norem? 

Jaká opatření by měla být přijata za účelem vytvoření systému, ve kterém by 

nejdůležitější ICT „de facto“ normy vyvinuté globálními ICT fóry a konsorcii 

mohly být použity při zadávání veřejných zakázek a v dalších EU oblastech? 

Jaká opatření by podle ČS nejlépe zabezpečila lepší zastoupení SMEs a 

sociálních partnerů při tvorbě evropských norem? Coreper by měl schválit 

předložené otázky. 

 

Předsednictví konstatovalo, že standardizace bude představovat hlavní 

politickou diskusi v průmyslové část Rady. Výměna názorů proběhne na 

základě tří otázek předložených ke schválení Coreperu. K otázkám vystoupilo 

DE, které žádalo doplnit otázku týkající se přidané hodnoty standardů, a IT, 
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(b) Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council and the 

European Economic and Social Committee "A 

strategic vision for European standards: Moving 

forward to enhance and accelerate the 

sustainable growth of the European economy by 

2020" 

11471/11 COMPET 320 IND 85 MI 308 RECH 

236 ENT 137 TELECOM 93   

- Exchange of views 

14143/11 COMPET 385 IND 99 MI 419 RECH 

293 ENT 187 TELECOM 120 

která si přála formulační zpřesnění druhé otázky (místo „de facto standards“ 

navrhla uvést „technical specifications“). PRES však podle předpokladů 

využilo svého práva a ponechalo otázky v nezměněné podobě. 

PS G7  6. 10. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on European 

Standardisation and amending Council 

Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and 

Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 

97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 

2009/105/EC and 2009/23/EC of the European 

Parliament and of the Council  

- doc.  14783/11 COMPET 420 IND 116 MI 

454 RECH 317 ENT 201 TELECOM 135 

    CODEC 1541 (forthcoming)  

= Examination of Chapter IV and Chapter V 

(Articles 9-15) 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

PS pokračovala v projednávání paragrafového znění návrhu dle programu, tj. 

čl. 9 – 15 týkající se uznávání ICT technických specifikací a financování 

evropské normalizace. ČS se vyjadřovaly především k otázce terminologie 

v oblasti ICT, omezení použití uznaných technických specifikací na oblast 

zadávání veřejných zakázek, postupu přijímání rozhodnutí o uznání ICT 

technické specifikace pro účely veřejných zakázek (komitologický postpu), 

financování překladů evropských norem. Některé ČS vyjádřily požadavek na 

použití uznaných ICT norem vytvořených fóry a konsorcii i pro podporu jiných 

politik EU. V rámci diskuse zazněl také požadavek na zakotvení principu, že 

použití norem je dobrovolné a že pokud je v evropské legislativě na normy 

přímo odkazováno (tj. jsou zezávazněny), pak musí být tyto normy volně a 

zdarma přístupné. Další jednání 4.11.2011 bude věnováno zbývajícím článkům 

a přílohám. 

PS G7 4. 11. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on European 

Standardisation and amending Council 

Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and 

Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 

97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 

2009/105/EC and 2009/23/EC of the European 

Parliament and of the Council 

- doc. 15946/11 COMPET 459 IND 129 MI 

516 RECH 341 ENT 225 TELECOM 151 

CODEC 1785 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

PS dokončila 1. kole projednávání paragrafovaného znění návrhu dle 

programu, připomínky ČS budou zaznamenány pro účely dalšího jednání do  

nového dokumentu – PLPRES vyzvalo ČS k předložení jakýchkoliv dalších 

připomínek písemně v termínu do 15.11.2011 
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= Examination of Articles 16-24 and Annexes I 

to III. 

PS G7 28. 11. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

(doc.  17152/11 COMPET 531 IND 147 MI 583 

RECH 376 ENT 248 TELECOM 181 CODEC 2097) 

- Continuation of the discussion and verification of 

footnotes (Articles 1-24 and Annexes) 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

Jednalo se o poslední jednání k návrhu za PL PRES.  PL PRES projednávalo dokument 

17152/11, neprojednávalo jednotlivé články, věnovalo se pouze poznámkám pod čarou. 

Na začátku jednání vyzvalo ČS, aby vystupovaly pouze tehdy, pokud chtějí své ppč. 

stáhnout, vysvětlit nebo modifikovat, nikoliv, pokud chtějí ppč. ponechat. 

 

DK PRES představilo své plány pro tento předpis - chtěli by dosáhnout dohody s EP 

(DK citovalo výzvu Barrosa, kterou přednesl při prezentaci legislativního plánu prací 

EK na rok 2012 - že je nutné urychleně přijmout předpisy uvedené v Single Market 

Actu, sem patří i nařízení o standardizaci). 

 

COCOM 

 

5.-6. 12. 2011 Proposal for a Regulation on European 

standardization  

- Information from the Presidency 

16982/11 COMPET 514 IND 143 MI 571 RECH 370 

ENT 242 TELECOM 176 CODEC 2042 

SZB 

NM Tlapa 

PLPRES stručně informovalo o stavu projednávání na základě předloženého 

dokumentu. 

  2012   
PS G7 11. 1. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

(doc.  17958/11 COMPET 583 IND 164 MI 635 

RECH 414 ENT 270 TELECOM 200 CODEC 2277) 

- Presentation of the multistakeholder ICT platform 

by the Commission  

- Examination of Presidency suggestions (meeting 

document to follow) 

- Verification of footnotes in all the articles 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

Jednání probíhalo dle avizovaného programu, tj. EK představila prezentaci k 

„Multistakeholder ICT platform“ a související Rozhodnutí z listopadu 2011, ČS byly 

vyzvány k nominaci zástupce do této platformy, která by měla zahájit svou činnost 

v průběhu března 2012. Dále byl diskutován dokument předložený DKPRES, který 

obsahoval návrhy na konkrétní úpravy některých částí textu v návaznosti na dosud 

proběhlé diskuse, a jednotlivé připomínky ČS zaznamenané v dok. 17958/11 formou 

poznámek pod čarou. CZ CZ prezentovala důvody, které nás vedou k výhradě 

přezkumu, co se týče rozsahu působnosti navrhovaného nařízení – konkrétně k pokrytí 

služeb sociálních a zdravotních a možnosti vytvářet evropské normy v těchto oblastech. 

Pokud jde o harmonogram dalšího projednávání, DK PRES informovalo, že IMCO by 

mělo 28. 02. 2012 diskutovat pozměňovací návrhy a hlasování v plénu IMCO je 

plánováno na 21. 03. 2012. Poté plánuje DK PRES Corepery a trialogy. Na příštím 

jednání se DK PRES chce věnovat také bodům odůvodnění a návrhu zprávy 

zpravodajky Comi. 

PS G7 27. 1. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

PS G7 pokračovala v 1. kole projednávání návrhu se zaměřením na diskusi nad body 

odůvodnění a vypořádání poznámek pod čarou. 
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European Parliament and of the Council 

(doc.  5513/12 COMPET 24 IND 5 MI 31 RECH 

12 ENT 14 TELECOM 11 CODEC 142) 

- Recitals 

- Verification of footnotes (whole document) 

 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

PS G7 7. 2. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

(doc.  6076/12 COMPET 59 IND 22 MI 72 

RECH 26 ENT 29 TELECOM 23 CODEC 272) 

- ICT and public procurement (Presentation by the 

Commission) 

- New text suggestions by the Presidency (whole 

document) 

- Verification of footnotes (Articles 11-19) 

- First exchange of views on IMCO Draft Report 

amendments 33 and 34  

 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

PS G7 pokračovala v projednávání návrhu dle avizovaného programu. 

 

PS G7 28. 2. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

(doc. 6687/12 forthcoming) 

- Consideration of the main outstanding political 

points with a view to a discussion in Coreper. 

- (poss.) European Parliament (IMCO) draft 

amendments. 

 

Ing. J. Kafková a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

Jednání PS G7 bylo zaměřeno na identifikaci hlavních problematických okruhů 

nedořešených na úrovni Rady, které budou předloženy CRPI za účelem přípravy na 

trialog s EP. DKPRES předloží z tohoto důvodu na plánovaném neformálním jednání na 

úrovni Attachés dne 2. 3. 2012 revidovaný dokument s poznámkami pod čarou a 

delegace budou vyzvány k verifikaci svých pozic. 

 

PS G7 

Attachés – 

neformální 

2. 3. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

DK PRES identifikovalo pět oblastí, které by měly být předloženy CRPI k diskusi – 

začlenění komitologie do čtyř procesů v rámci evropské normalizace, ICT technické 

specifikace a politiky EU, překlady norem a zapojení SMEs do procesu evropské 

normalizace. Na úrovni Attachés byla diskutována především otázka komitologie. Pro 



Pracovní 

orgán 

Rady EU 

Datum 

jednání 

Projednávané dokumenty 
(název uváděn v jazyce rozesílané pozvánky 

z důvodu snadnějšího vyhledávání v Extranetu 

apod.) 

Účastník Stručný popis stavu projednávání 

 
95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

7120/12 COMPET 121 IND 42 MI 139 RECH 72 

ENT 50 TELECOM 42 CODEC 527 

 

ČR je zásadní zachování komitologického přezkumného postupu v případě podávání 

žádosti ENO o zpracování evropských norem. 

CRPI 7. 2. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

Guidance for future work 

7120/1/12 REV 1 COMPET 121 IND 42 MI 139 

RECH 72 ENT 50  

TELECOM 42 CODEC 527 

7149/12 COMPET 122 IND 43 MI 140 RECH 76 

ENT 51 TELECOM 43 CODEC 536 

 

SZB Coreper se vyjádřil ke dvěma DK PRES identifikovaným problémovým okruhům 

návrhu nařízení o evropské normalizaci - 1. otázka komitologických postupů v čl. 6 - 9 a 

2. navržené pozměňovací návrhy EP („PN EP“) ohledně preferenčního zacházení pro 

SMEs, v rámci národních normalizačních systémů. Účelem jednání Coreperu bylo 

stanovit vodítka pro další práci před započetím vyjednávání s EP v rámci neformálních 

trialogů. DK PRES plánuje předložit na Coreper 21. 03. 2012 čtyřsloupcový dokument a 

požádat o udělení mandátu do prvního trialogu (který by se měl konat 28. 03. 2012). 

Pokud jde o první problémový okruh týkající se použití komitologických postupů (při 

vypracovávání EU Pracovního Programu pro normalizaci, při vytváření žádostí o 

vypracování norem pro Evropské normalizační orgány, při rozhodování o námitkách 

vůči evropským harmonizovaným normám, při identifikaci ICT technických specifikací 

pro použití při zadávání veřejných zakázek a při odkazování v EU politikách) - debata 

potvrdila, že existují dvě skupiny delegací s protichůdným názorem na jejich použití, 

zejména v čl. 7 (vytváření žádostí o vypracování norem pro Evropské normalizační 

orgány), kde jedna skupina preferuje poradní komitologický postup – BE, LV, FI, NL, 

PT, SK, BG, SE, SI, EE, CY; druhá by preferovala přezkumný komitologický postup – 

UK, DE, FR, CZ, IT, ES, HU.  

Pokud jde o druhý problémový okruh, delegace obecně podporují principy stojící za PN 

EP, do jaké míry je bude možné zohlednit v textu nařízení samotného je sporné 

vzhledem ke skutečnosti, že tyto regulují nařízením na úrovni EU národní normalizační 

systémy. Takovýto zásah do národních pravomocí je pro mnoho ČS nepřípustný,  je 

v rozporu s principem subsidiarity.  

PS G7 13. 3. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

(doc. 7310/12 COMPET 136 IND 51 MI 154 RECH 

82 ENT 57 TELECOM 48 CODEC 565, to follow) 

- Feedback from informal contacts with the EP 

- Verification of delegations' positions in footnotes 

RNDr. K. 

Popadičová a 

JUDr. Z. 

Burešová 

(ÚNMZ), 

Ing. E. Průšová 

(MPO) 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

DKPRES informovalo o prvních reakcích a postojích EP získaných v rámci 

neformálních kontaktů s upozorněním, že pro EP je zásadní otázka preferenčního 

zacházení pro malé a střední podniky v rámci národních normalizačních systémů. 

K začlenění komitologických postupů navrhovaných Radou nad rámec původního 

návrhu EK se EP nestaví pozitivně, nicméně tato otázka bude předmětem dalších 

jednání. 

PS se dále zaměřila na projednávání jednotlivých poznámek pod čarou v dok. 7310/12. 

V otázce začlenění PN EP týkajících se SMEs do textu návrhu a použití 

komitologických postupů nedošlo k žádnému výraznějšímu posunu, ČS si své výhrady 

ponechaly. Ze strany některých ČS také zazněl nesouhlas s postupem DKPRES 

v případě úpravy týkající se vyškrtnutí textu v čl. 18 (delegované akty) upravující 

postup v případě, že výbor nepřijme v rámci přezkumného komitologického postupu 
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žádné stanovisko.  

DKPRES tímto ukončilo projednávání na technické úrovni a přesouvá je na úroveň 

CRPI. Dne 20. 3. 2012 proběhne v IMCO hlasování v plénu o předložených PN, 23. 3. 

2012 požádá DKPRES CRPI o udělení mandátu k trialogu s EP na základě 

čtyřsloupcového dokumentu. Trialog s EP proběhne 28. 3. 2012, od jeho výsledku se 

bude odvíjet další postup. 

CRPI 23. 3. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

Preparation for the informal trialogue 

 

SZB DK PRES předložilo Coreperu 4-sloupcový dokument, který měl sloužit jako podklad 

pro první trialog s EP. Zpravodajka (L. Comi)  však zatím neobdržela mandát k zahájení 

trialogů s Radou a EK, tudíž bude jednání 28. 03. 2012 pouze jednáním technickým. 

Do tohoto technického jednání půjde DK PRES s pozicí Rady zaznamenanou v druhém 

sloupci 4- sloupcového dokumentu upraveného ve dvou bodech: změna textu v čl. 9 a 

10 (vyškrtnutí zmínky o Unijních politikách) a vyškrtnutí bodu b) v čl. 16 ( tj. změna 

Přílohy II bude možná pouze pomocí řádného legislativního procesu). 

ČS obecně na jednání Coreperu vystupovaly se stejnými pozicemi, jako na pracovní 

úrovni. 

PS G7 

Attachés 

29. 3. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

- Feedback from technical meeting with the 

representatives of the EP 

- Verification of delegations' positions concerning the 

IMCO amendments 

 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

DK PRES informovalo, že 28. 03. 2012 proběhlo technické jednání se zpravodajkou, 

stínovými zpravodaji, EK. EP stále nemá mandát vstoupit s Radou do trialoogů, tudíž se 

jednalo spíše o „csene setting“ jednání. DK PRES informovalo EP onejdůležitějších 

bodech (služby, komitologie, Příloha II). EP potvrdilo, že pro ně je nejdůležitější 

otázkou zapojení SMEs na národní úrovni do normalizace. PS G7 diskutovala konkrétní 

stanoviska navržená DKPRES k jednotlivým PN EP na základě čtyřsloupcového 

dokumentu. 

Pro ČR je zásadní zachování komitologického přezkumného postupu v případě 

podávání žádosti o tvorbu norem ENO. Pokud jde o požadavek EP týkající se 

preferenčního zacházení s SMEs v rámci národních normalizačních systémů,  je ČR 

toho názoru, že ustanovení zavádějící detailní stanovení povinnosti pro národní 

normalizační orgány nepatří do tohoto právního aktu, jehož předmětem je Evropská 

normalizace.  ČR může v některých požadavcích prokázat určitou flexibilitu a je 

ochotna, v zájmu kompromisu s EP, přemýšlet o možném včlenění těchto myšlenek do 

úvodních ustanovení.  
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PS G7 

Attachés 

29. 3. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

- Feedback from technical meeting with the 

representatives of the EP 

 Discussion of Presidency suggestions  

 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

DK PRES informovalo ČS o výsledcích jednání s EP s tím, že jednání probíhají stále na 

technické úrovni, protože zpravodajka stále nezískala mandát pro zahájení oficiálních 

trialogů s Radou a o dalším postupu projednávání. Dále byl opět diskutován 

čtyřsloupcový dokument upravený v oblasti stanovisek k PN EP navržených DKPRES 

s ohledem na indikovaná stanoviska EP a ČS státy byly vyzvány, aby se vyjadřovaly 

pouze v případě, že s těmito stanovisky nesouhlasí. V pozici ČR nedochází k žádném 

posunu (viz. předchozí jednání).Další jednání bylo avizováno na 3. 5. 2012 na úrovni 

Attachés. 

Neformální 

Attachés 

8. 5. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council 

 

Mgr.L.Hertlová 

(SZB) 

 

DKPRES předložilo k diskusi čtyřsloupcový dokument obsahující návrhy návrhy na 

kompromisní řešení otázek, ve kterých nebylo k datu dosaženo dohody s EP. DK PRES 

se podařilo v poměrně krátké době prodiskutovat celý čtyřsloupcový dokument. Vždy 

informovalo ČS o pozici EP a o stanovisku, resp. návrhu PRES/Rady. V některých 

případech byla prezentována nová pozice, jež nebyla obsažena v předloženém textu. 

Diskuse ČS nebyla příliš rozsáhlá, ČS se v ní zpravidla omezily na zopakování svých 

klíčových pozic. Jednání potvrdilo, že nedořešené zůstávají nadále dvě otázky: 

komitologie a zapojení MSP do normalizačního procesu.  

Po trialogu dne 10. 5. bude standardizace zařazena na jednání CRP dne 16. 5. a po 

dalším trialogu dne 22. 5. bude opět na programu CRP, a to dne 25. 5.  

 

CRP I  16. 5. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

- Presidency debriefing on the outcome of the 

informal trilogue 

- Preparation for the informal trilogue 

9728/12 COMPET 256 IND 86 MI 319 RECH 135 

ENT 123 TELECOM 89  

CODEC 1257 

 

SZB CRP I schválil mandát do druhého neformálního trialogu s EP (22. 05. 2012). DK PRES 

uvedlo, že doufá, že již třetího trialogu nebude potřeba, že se podaří dosáhnout dohody 

s EP. I přes to, že se některé ČS vyjádřily vůči některým navrženým kompromisním 

řešením negativně, žádný ČS neuvedl, že mandát DK PRES do druhého trialogu na 

základě dokumentu 9728/12 dát nemůže. SK a UK vyjádřily svůj nesouhlas se změnou 

komitologického postupu v čl. 9 /z přezkumného na poradní postup/. FI, BG, PL a ES 

nesouhlasí s tím, aby mohl EP dávat připomínky k harmonizovaným normám. CZ a DE 

upozornily na důležitost jasného vymezení kompetencí mezi EU a ČS v oblasti služeb 

zdravotních a sociálních. Několik ČS upozornilo DK PRES, že současný čl. 5a (zlepšení 

zapojení SMEs do národních normalizačních systémů) je maximálním kompromisem, 

na který jsou ochotni přistoupit. PL a AT vyjádřilo svoji podporu postoji EP, co se týče 

rozšíření „standstill period“ na všechny normy, ne jen na ty harmonizované. DK PRES 

diskusi shrnulo s tím, že politický kompromis s EP k čl. 5a je velmi křehký, proto 

nechtějí jeho text měnit (na základě návrhu CZ, IT).  

CRP I  25. 5. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 
SZB Coreper projednal kompromis DK PRES, ve kterém zůstala po posledním trialogu s EP 

nedořešená otázka komitologie. Kompromis PRES zahrnoval varianty A a B, které se 
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amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

- Presidency debriefing on the outcome of the 

informal trilogue  

 

 

lišily mírou zapojení a volbou komitologických postupů ve článcích 6 (roční program 

Evropské normalizace), 7 (mandát pro evropské normalizační orgány k vypracování 

evropských norem) a 9 (identifikace ICT specifikací pro použití při zadávání veřejných 

zakázek). DK PRES na jednání Coreperu předložilo další variantu C jako možnou cestu 

vpřed. Na jednání Coreperu se rýsovala možná podpora variantě B, která byla již 

překročením předchozích red lines některých delegací a kterou tyto podpořily pouze za 

podmínky podpory této varianty ze strany EK, která ji však odmítla. Na základě 

odmítnutí EK se tedy vytvořila blokační menšina proti variantě B. PRES uzavřelo 

jednání s tím, že dohoda s EP na základě varianty B je velmi pravděpodobná, nicméně 

předchozí mandát ke komitologii zůstává zatím nezměněn. PRES doufá, že do konání  

posledního trialogu s EP obdrží indikace případné vůle změnit pozice ze strany EK a 

v návaznosti na tuto indikaci též ze strany delegací blokační menšiny. Kompromis na 

základě varianty B je pro CZ akceptovatelný.  

CRP I  6. 5. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

- Presidency debriefing on the outcome of the 

informal trilogue 

- Analysis of the final compromise text with a 

view to agreement 

10634/12 COMPET 363 IND 101 MI 395 RECH 206 

ENT 139 TELECOM 117 

CODEC 1501 

 

SZB DK PRES informovalo o výsledku posledního neformálního trialogu s EP, na základě 

kterého byl Coreperu předložen k finálnímu schválení text v podobě varianty B, tj. 

použití přezkumného komitologického postupu na mandáty pro normy, nevyužití 

komitologie pro čl. 9 k technickým specifikacím ICT a dodání nového recitálu k 

efektivnosti přezkumného postupu. EK v duchu kompromisu podpořila text jako 

balíček, vydá nicméně deklaraci, kde zdůrazní neopodstatněné užití přezkumného 

postupu a potvrdí záměr využít revizní klauzuli pro zhodnocení adekvátnosti 

komitologických ustanovení v předpisu. Delegace BG není plně spokojena se čl. 9, 

návrhy technické povahy zašlou písemně. UK stále uplatňuje parlamentní výhradu 

přezkumu. Na dotaz FR ohledně koherence textu v otázce lhůt revizních klauzulí (ke 

komitologii je navržena lhůta dvou let; u delegovaných aktů je navrženo pět let) PRES 

odpovědělo, že pokud jde o lhůtu k delegovaným aktům, jedná se o standardní úzus a 

v případě komitologie je lhůta výsledek politické dohody s EP (v textu byly mylně 

ponechány ke dvěma letům závorky, PRES dokument upraví). Na Coreperu bylo 

dosaženo shody k tomuto významného aktu spadajícímu pod SMA. PRES podepsalo 

dopis určený EP, jehož přílohou je dojednaný text, který by dle standardních procedur 

měl EP odhlasovat na plénu v rámci shody v prvním čtení. 

JLG 24. 7. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

 

Ing. J. Kafková 

(ÚNMZ) 

Mgr. I. Daičová 

(ÚV ČR) 

 

Pracovní skupina právníků/lingvistů odsouhlasila finální anglické znění textu a následně 

byly finalizovány jenodtlivé jazykové verze. 
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EP 11. 9. 2012 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on European Standardisation and 

amending Council Directives 89/686/EEC and 

93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 

95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 

2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the 

European Parliament and of the Council (First 

reading) (Legislative deliberation) 

 

 EP odsouhlasil kompromisní znění pozměňovacích návrhů, tak jak bylo dohodnuto 

s Radou a EK. Bude následovat formální přijetí Radou na úrovni CRPI a některé 

z formací Rady EU, poté bude text zveřejněn v OJ EU. Nařízení nabývá účinnosti k 1. 

1. 2013. 

Rada EPSCO 4. 10. 2012 Reform of the standardisation system  Rada pro zaměstnanost, zdraví, sociální politiku a ochranu spotřebitele přijala v bodech 

A bez diskuse předmětné nařízení. 

OJ EU 14. 11. 2012  
 

Zveřejněno v OJ EU L 316 dne 14. 11. 2012 jako: 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 

o evropské normalizaci, 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, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 

Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Text 

s významem pro EHP) 

česká verze 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:CS:PDF

