
Veřejné slyšení ve Výboru IMCO k budoucnosti Evropské normalizace  

(23. 06. 2010, 9:00 – 12:30)  

 

Úvod: 

 

Předsedající Výboru EP IMCO M. Harbour v úvodní řeči zdůraznil, že se jedná o vlastní 

iniciativu EP, legislativní návrh EK lze pro tuto oblast očekávat až v druhé polovině roku 

2010. Plánem je projednat návrh zprávy a pozměňovací návrhy k ní v září 2010, hlasovat o 

zprávě ve Výboru EP IMCO 30. 9. 2010 a v plénu EP v říjnu 2010. 

 

Reportér Výboru EP IMCO Edvard Kožušník uvedl, že normalizaci vnímá jako důležitý 

nástroj, který napomáhá správnému fungování vnitřního trhu, podpoře konkurenceschopnosti, 

inovaci a rozvoji. Je to nástroj, který musí vznikat zespodu, nástroj k prosazování zájmů 

Evropy ve světě a je nutné v budoucnu najít správný vyvážený vztah mezi Evropskou komisí, 

národními normalizačními orgány („NSB“), spotřebiteli a jinými zájmovými skupinami a 

mezi zájmy v Evropě. Přínos normalizace demonstroval analogií na plážovém tenise. Pravidla 

tohoto relativně nového sportu byla v minulých třech letech harmonizována (jednotná herní 

pravidla, stejně velká hřiště, pálky mající definované parametry,…), což přispělo k propagaci 

tohoto sportu, k otevření nových trhů vyrábějících sportovní pomůcky pro tento sport apod. 

 

Ve stanovisku Výboru EP ITRE prezentovaném poslancem Reinhardem Bütikoferem byla 

zdůrazněna role SMEs v normalizaci – nezbytnost jejich zapojení do procesu normalizace a 

nutnost jejich přístupu k těm normám, které pro ně mají význam (v této souvislosti zmínil 

potřebu umožnit pro SMEs přístup k normám on-line a poskytování jednotlivými NSB tzv. 

„standardisation package“ za zvýhodněnou cenu). Nový normalizační rámec by měl 

integrovat principy WTO (transparentnost, otevřenost, nestrannost, konsensus, efektivitu, 

relevantnost a konzistentnost) do procesu tvorby norem a zabezpečit koordinaci činností 

evropské normalizace s mezinárodními partnery. 

 

Komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani uvedl, že Evropská komise v současné 

době pracuje na revizi evropského normalizačního procesu, že proběhla veřejná konzultace, 

její výsledky jsou nyní hodnoceny a do konce roku (pravděpodobně v listopadu 2010) je 

možné očekávat Sdělení Komise následované s největší pravděpodobností jedním právním 

aktem, který bude nahrazovat současně platné legislativní akty regulující oblast normalizace. 

Uvedl, že evropská normalizace významnou měrou pomohla při vytváření vnitřního trhu, 

v některých oblastech (ICT) je sice nutná výraznější změna, ale současný systém vytváří 

solidní základ, na kterém je možné v budoucnosti stavět. Již nyní je zřejmé, že revidovaný 

systém by měl zlepšit přístup všech zainteresovaných stran k procesu tvorby norem, měl by 

samozřejmě zohledňovat principy WTO, zlepšit (posílit) roli EK v systému, zvýšit efektivitu 

práce NSB, měl by od samého počátku zohledňovat normy v oblasti inovací, dohnat to, co 

bylo zameškáno v oblasti ICT, zaměřit se mj. na oblast ochrany spotřebitelů, životního 

prostředí, přístupu pro lidi se sníženou mobilitou. EK zvažuje možnost rozšíření normalizace 

na oblast služeb, ve veřejné konzultaci se k této možnosti vyjádřilo kladně mnoho 

respondentů. Komisař uvedl, že je otevřený diskusi nad revizí normalizace ve Výboru IMCO 

po letních prázdninách (před vydáním Sdělení EK a souvisejícího právního aktu). 

 

 

 

 

1. panel – Evropská normalizace v globalizovaném světě 



 

1. řečník  Kevin McKinley (International Organisation for Standardisation (ISO)) stručně 

shrnul působnost mezinárodních organizací ISO a IEC (International Electrotechnical 

Commission). Uvedl, že ISO je mezinárodní organizace založená na členství národních 

normalizačních orgánů (každý členský stát má 1 hlas, tzn. 27 ČS EU má 27 hlasů). ISO má 

163 členů a významným způsobem spolupracuje s evropskými normalizačními institucemi 

(mezi organizacemi CEN a ISO je uzavřena Vídeňská dohoda o technické spolupráci, mezi 

CENELEC a IEC Drážďanská dohoda). Zmínil, že modelový proces tvorby ISO norem se 

podstatně zrychlil (o 30% kratší) a zlepšil, že jsou stále více využívány moderní technologie, 

jako je např. videokonference, že ISO intenzivně spolupracuje s CEN, mezinárodními fóry a 

konsorcii a že se stále více spoléhá na spolupráci s národními delegacemi. ISO i IEC se řídí 

principy WTO a snaží se o zapojení všech zainteresovaných stran (návrhy norem jsou dávány 

ke konzultacím v co nejranějším stádiu). ISO i IEC jsou nicméně závislé na prodeji norem, 

prostředky získané prodejem pokrývají náklady na výzkum a vývoj, bez tohoto aspektu by 

byla ohrožena nezávislost institucí. 

 

2. řečník Elena Santiago (CEN-CENELEC Management Centre) ve své prezentaci uvedla, že 

členské státy podporují Evropské normalizační orgány („ESO“), že jejich práce přináší dobré 

výsledky a vyzvala ČS k podpoře ESO i budoucnosti. Uvedla, že evropský systém 

normalizace je nezávislý, inovativní, koherentní, efektivní, otevřený a transparentní. Evropský 

systém normalizace zvyšuje konkurenceschopnost, integruje názory všech zainteresovaných 

stran (princip národních delegací zapojení všech stran plně zabezpečuje), vychází ze znalostí 

(mají k dispozici skutečné experty) a spolupráce s mezinárodními organizacemi. Uvedla, že 

normalizace přispívá k vytváření vnitřního trhu a že to, že výrobky na trhu jsou bezpečné a 

ekologické, je přínosem pro všechny. Proto doporučila další podporu tohoto systému, 

formální vazby (propojení) systému s programy v oblasti  inovací, výzkumu a vzdělávání a 

zabezpečení finanční stability, která je nezbytná k trvalému rozvoji systému. 

 

3. řečník John Phillips (European Telecommunications Standards Institute (ITSI)) mluvil 

k nutnosti modernizace ICT normalizace. Uvedl, že informační a komunikační technologie 

jsou stále více využívány, interoperabilita systémů je nezbytná k dosažení efektivní 

spolupráce, je potřebná ještě větší modernizace sektoru. ICT normalizace je nyní převážně 

prováděna netradičními, méně formálními SDOs (Standards Developing Organizations). 

Evropská ICT normalizace stojí před velkou výzvou, musí přitáhnout více SMEs i velkých 

podniků, měla by přizpůsobit systém novým potřebám, normy by měly podporovat evropské 

politiky a měly by být založeny na interoperabilitě,  měly by pomoci spojit evropský R&D, 

nejnovější technologie a trh.  

 

4. řečník Alan Bryden (v minulosti působil v ISO, CEN a francouzské normalizační 

organizaci) ve své prezentaci jako doporučení pro budoucí evropskou normalizaci uvedl 

rozšířit nový přístup také na oblast služeb a konsolidaci současného modelu spíše než jeho 

destabilizaci. Hrozby současného systému vidí v USA (nutnost nastavení správných vztahů se 

SDOs), soukromých standardech vypracovaných fóry a konsorcii, destabilizaci 

prostřednictvím porušování copyrightu, finanční krizi vedoucí k větší regulaci a menšímu 

využití dobrovolných norem. 

 

5. řečník Mike Low (British Standards Institute (Bsi)) prezentoval závěry Expert Panel for 

the Review of the European Standardisation System (EXPRESS). 

 

V následné diskusi byli řečníci požádáni o odpovědi na otázky: 



Je pro EU lepší systém 27 hlasů členských států v ISO nebo by byl lepší 1 hlas za EU? (Odp. 

Kevin McKinley – takovéto řešení by vyžadovalo procesní změny v ISO, ISO je založena na 

zastoupení národních delegací a systému 1 země = 1 hlas).  

Co je ze strany EU možné udělat, aby byly SMEs lépe zapojeny, mohly se např. podílet přímo 

na práci technických výborů? (Odp. E. Santiago – CEN/CENELEC vypracovaly studii, jejímž 

výsledkem je 58 doporučení pro zlepšení přístupu SMEs k normalizaci, SMEs se sice 

neúčastní technických výborů, ale mohou na národní úrovni uplatňovat svoje zájmy u NSB, to 

ČS by se měly více snažit o zapojení SMEs, CEN/CENELEC má na webu helpdesk pro SMEs, 

kam mohou SMEs posílat své dotazy). 

Konkrétní příklady, kde jsou potřebné normy v oblasti služeb? (Odp. M. Low – sektor služeb 

musí naznačit, kde jsou normy potřeba, mělo by to být řízeno trhem ne politiky). 

Nebylo by vhodné uspořádat velkou organizační kampaň k propagaci normalizace a zvýšení 

povědomí o ní? 

 

 

 

2. panel – Normalizace podporující veřejné a sociální zájmy 

 

1. řečník Stephen Russell (The European consumer voice in standardisation (ANEC))  

zdůraznil, že normalizace je soukromou činností, že zapojení všech stran je sice podporováno, 

ale že největší vliv na obsah norem stejně mají velké podniky, které mají i znalosti a lidi 

k propagaci svých zájmů. Normalizace jako soukromá činnost nemá důvod brát v potaz 

veřejný zájem. Spotřebitelé nemají o normalizaci dostatečné povědomí a nejsou většinou 

dostatečně zapojeni. ANEC byl založen v roce 1995, aby reprezentoval zájmy spotřebitelů při 

vývoji evropské legislativy, ve standardizaci. ANEC je v rozpočtové rovině plně závislý na 

EU a EFTA, na rok 2010 činí jeho rozpočet 1,4 miliónů eur. K budoucnosti evropské 

normalizace řečník uvedl, že ANEC nepodporuje vytvoření více ESO, nechce vytvoření 

Evropské Agentury, otázka nedostatečného zastoupení spotřebitelů musí být vyřešena v rámci 

existujícího systému. ANEC přišel s ideou druhé a alternativní výrobní linie standardů, kde by 

se používal „stakeholder-based“ přístup k tvorbě norem. 

 

2. řečník Ralf Lottes (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation 

(ECOS)) představil pole působnosti ECOS (založena 2001 k reprezentaci enviromentálních 

NGOs v normalizaci). Řečník zmínil, že CEN již vytvořil některé nástroje k ochraně 

životního prostředí (to zahrnuje i procesní krok při vývoji norem, kdy je nutné posoudit, zda 

jsou dotčeny enviromentální aspekty, zda dopad na životní prostředí byl posouzen). ECOS 

podporuje rozvinutí těchto nástrojů v procesu normalizace. Dále mluvil řečník k podmínkám, 

které musí být respektovány, pokud je rozhodnuto implementovat enviromentální politiku 

prostřednictvím norem (je nutné přesně stanovit hranici mezi legislativou a normami,  

definovat správně mandáty k normám aj.). Stejně jako ANEC se domnívá, že i přes to, že by v 

normalizaci měl vítězit veřejný zájem, ne vždy se tak děje. Společenští aktéři by měli dostat 

mnohem větší roli v procesu tvorby norem a uvítali by bezplatnou dostupnost některých 

klíčových norem. 

  

3. řečník Stefano Boy (European Trade Union Institute (ETUI)) mj. uvedl, že odbory se 

zapojily do procesu tvorby norem v oblasti osobních ochranných pomůcek a ergonomiky. 

Výhodou odborů je, že mají možnost hodnotit daná technická opatření přímo na pracovišti. 

 

V následné diskusi byli řečníci požádáni o dopovědi na otázky: 



Které klíčové normy by měly být podle  R. Lottes bezplatně dostupné? (Odp. R. Lottes –Proč 

by však občané měli platit za přístup k textu, který je důležitý k uplatňování legislativy? 

Rozhodnout by měl zákonodárce, aspoň pro příklad: norma obsahující definici nanovědy). 

Jaké jsou dosavadní zkušenosti s on-line zapojením spotřebitelů, jiných zájmových skupin do 

normalizace? (Odp. S. Russell – problém v on-line zapojení je, že příspěvky musí posílat 

experti, zprostředkovatelé bez odborných znalostí benefit nepřinášejí).  

Jak zkrátit proces tvorby norem? (Odp. S. Russell – dříve proces tvorby trval 8 let, nyní třeba 

i jen 3 roky, proces tvorby netrvá nepřiměřeně dlouho).  

Jak zabezpečit lepší dozor zákonodárce?  (Odp. S. Russell – nějaké kontrolní mechanismy 

přeci jenom fungují – Výbor 98/34, hlasování NSB o normách). 

 

 

3. panel – Strategický význam normalizace pro konkurenceschopnost 

 

1. řečník – Adrian Harris (The European Engineering Industries Association (ORGALIME)) 

prezentoval výhody normalizace – urychluje otevření nových trhů a přístup na ně, umožňuje 

integraci inovací, přínosy pro spotřebitele jsou interoperabilita a možnost věřit trhu, normy 

umožňují firmám splnit požadavky legislativy, umožňují zajištění konformity a jednotnosti a 

jsou klíčovým nástrojem lepší regulace. Evropský systém normalizace potřebuje podporu 

veřejnosti a nikoliv byrokratickou kontrolu. Podporuje lepší angažovanost zainteresovaných 

skupin na národní úrovni, i když je Brusel důležitý, efektivněji se prosazují národní zájmy na 

národní úrovni v rodném jazyce. 

 

2. řečník Loucas Gourtsoyannis (European Office of Crafts, Trades and Small and Medium 

sized Enterprises for Standardisation (NORMAPME) hovořil o nevýhodách SMEs. SMEs 

jsou jednou z málo zastoupených stran, nevýhody pro SMEs jsou nedostatek finančních i 

lidských zdrojů, složitost norem na pochopení, malý vliv v CEN, sice se SMEs mohou podílet 

na on-line konzultacích, nicméně nic nenahradí možnost hlasovat o konečném výsledku. 

Doporučení pro zlepšení zastoupení SMEs v procesu tvorby norem jsou: institucionální 

uznání a podpora NORMAPME, stabilní financování, volební právo pro NORMAPME, slevy 

pro SMEs, finanční /technická podpora zapojení SMEs, osvěta o používání, struktuře norem 

atd. 

 

3. řečník Elisabeth Stampfl-Blaha (Austrian Standards Institute) hovořila o podpoře norem 

v oblasti služeb. Normy pro služby byly v několika zemích a pro některé druhy služeb již 

vytvořeny (např. pro pohřební služby, pro hubení škůdců) a osvědčily se. Služby tvoří čím dál 

větší podíl na HDP a inovace přicházejí stále více přes služby, tudíž říká ano normalizaci 

služeb. Normy mohou pomoci překonat rozdílné praxe ve službách v jednotlivých ČS, které 

brání přeshraničnímu poskytování služeb. Mohou pomoci novým, doposud nezažitým 

službám, které vzbuzují nedůvěru (např. co můžeme očekávat od fitness trenéra?). Proto 

navrhuje rozšířit Směrnici 98/34 i na služby, propagovat normalizaci a učinit osvětu tomuto 

procesu (zbavit se mýtů o vymizení výjimečnosti, nepochopení procesu). ESOs jsou těmi 

orgány, které by měly normy pro služby tvořit, a princip národních delegací zabezpečuje 

demokratickou legitimitu. 

 

4. řečník Markus Reigl (Federation of German Industries (BDI) hovořil o podpoře užití 

norem ve veřejných zakázkách. Ve své prezentaci uvedl, že ve veřejných zakázkách, stejně 

jako ve smlouvě mezi dvěma soukromými stranami, jde o smluvní transakci, kde je 

redukována informační asymetrie, transakční náklady aj. Odkaz na normy zmíněné 

v legislativě EU dává předpoklad shody s touto legislativou, použití norem šetří peníze (více 



zájemců -> větší konkurence->lepší cena), znamená použití současných technologií, 

zabezpečuje interoperabilitu atd. 

 

5. řečník Jochen FRIEDRICH, Digital Europe Delegate to the ICT Steering Committee ve 

své prezentaci uvedl, že i když nejsou mezinárodní fóra formálně uznaná (jsou mimo 

současný evropský normalizační rámec), jimi vytvořené normy jsou v oblasti ICT nejvíce 

používané. Nemohou být však použity v EU pro veřejné zakázky a v evropských politikách. 

Proto je nutné provést reformu. Navrhuje revizi současně platné legislativy upravující ICT 

normalizaci tak, aby se normy mezinárodních fór mohly používat i v EU. Navrhuje oddělit 

ICT standardizaci od Směrnice 98/34. 

 

V následné diskusi byli řečníci požádáni o dopovědi na otázky: 

Kdo by měl zaplatit slevy pro SMEs (k vystoupení L. Gourtsoyannis)? (Odp. L. 

Gourtsoyannis – národní vlády, které se rozhodnou poskytovat normy bezplatně samoyřejmě 

musí NSB kompenzovat za ušlý zisk. Slevy pro SMEs však nepřinesou škody, naopak, prodá se 

více norem (protože váce SMEs využije slev) a zisky vzrostou). 

Je zapojení SMEs a jiných zájmových skupin na národní úrovni dostatečné? (Odp. A. Harris – 

národní delegace fungují nejlépe, Brusel je často příliš vzdálený). Slyšíme zde, že v různých 

ČS je to různé? (Odp. E Stampfl-Blaha – ano v jednotlivých ČS je situace rozdílná, nicméně 

doufáme v předávání dobrých praktik a ve sdílení zkušeností, to by mohlo situaci napravit). 

Proč oddělit ICT standardizaci od té podle Směrnice 98/34? (Odp. E Stampfl-Blaha – rozdíl 

pro oddělení nevidí.) 


