TVORBA EVROPSKÝCH NOREM A JEJICH ZAVÁDĚNÍ DO SOUSTAVY ČSN

ETAPA 1 (NWI)
ETAPA 2 (prEN) – 1. návrh
ETAPA 3 (Fpr) – 2. návrh

TVORBA EVROPSKÝCH NOREM (v průměru se uvádí 3 roky)

ETAPA

POPIS ETAP

iniciace tvorby návrhu EN

Návrh může podat:
– kterýkoliv člen CEN prostřednictvím NNO;
– technická komise CEN (TC);
– mezinárodní nebo evropská organizace (obchodní, profesní, technická,
vědecká, aj.);
– Evropská komise nebo evropské sdružení volného obchodu.

Návrhem EN se rozumí:
– nová norma;
– revize stávající normy.

schválení návrhu tvorby EN

Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích váženým hlasováním, které v podstatě vyjadřuje hospodářskou významnost členských států CEN.

Např.: Malta – 3 hlasy; ČR, Belgie, Portugalsko,
Řecko – 12 hlasů; Francie, Velká Británie – 29 hlasů.

vyhlášení zpracování
návrhu ve Věstníku ÚNMZ

Oznámení ve Věstníku EU a ve Věstníku ÚNMZ.
Možnost přihlásit se k řešení úkolu prostřednictvím NNO.

Ve Věstníku EU (OJEU – Ofﬁcial Journal for
European Union) se vyhlašují pouze harmonizované
normy v návaznosti na příslušné směrnice EU.

zahájení zpracování
návrhu EN

Posouzení způsobu zavedení EN do soustavy ČSN:
– překladem;
– převzetím originálu;
– k přímému používání jako ČSN EN.

O způsobu zavedení do soustavy ČSN rozhoduje
ÚNMZ na základě doporučení příslušné TNK.

ZPRACOVÁNÍ 1. NÁVRHU EN

1. návrh EN připravuje konkrétní pracovní skupina (WG) příslušné CEN/TC.

Např. EN 1594 připravuje CEN/TC 234 WG 9.

veřejné připomínkování
1. návrhu EN

1. návrh EN projednává a připomínkuje:
– příslušná TNK;
– neopominutelní účastníci připomínkového řízení;
– zájemci přihlášení na základě vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ.

Účastníky připomínkového řízení jsou např.:
– státní orgány;
– fakulty vysokých škol;
– výzkumné ústavy, laboratoře, zkušebny;
– odborná grémia, asociace, aj.

připomínky členských států
k 1. návrhu EN

Národní připomínky uplatňuje NNO v rozsahu:
– národních odchylek (typu A – legislativních a typu B – technických);
– technických a faktických připomínek.

V TÉTO FÁZI JE ÚČELNÉ UPLATNIT TECHNICKÉ
A FAKTICKÉ PŘIPOMÍNKY.

schválení 1. návrhu EN NNO

Ke schválení je potřeba kladné vyjádření minimálně 70 % členských států.

ZPRACOVÁNÍ 2. NÁVRHU EN

Na základě připomínek stanovených k 1. návrhu zpracuje příslušná WG 2. návrh EN.

připomínkování 2. návrhu EN

2. návrh EN projednává a připomínkuje:
– příslušná TNK;
– neopominutelní účastníci připomínkového řízení;
– zájemci přihlášení na základě vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ.

připomínky členských států
k 2. návrhu EN

V této fázi se uplatňují většinou ediční připomínky a národní odchylky.
Národní připomínky uplatňuje NNO.

dopracování 2. návrhu EN

Návrh dopracovává WG příslušné CEN/TC.

stanoviska NNO k 2. návrhu EN

Aktualizovaný návrh EN je zaslán NNO k hlasování.

schválení 2. návrhu EN NNO

Ke schválení je potřeba kladné vyjádření minimálně 70 % členských států.

ETAPA 6
(ČSN EN)

ETAPA 5
(2. návrh ČSN EN)

ETAPA 4 (1. návrh ČSN EN)

VYDÁNÍ EN V CEN

ZÁVADĚNÍ JAKO ČSN EN (do 6 měsíců)

POZNÁMKA

INFORMACE O VYDÁNÍ EN VE VĚSTNÍKU EU (OJEU)
A VĚSTNÍKU ÚNMZ

Současně se aktualizuje pracovní překlad 1. návrhunormy. Zpravidla se jedná o stejný okruh zainteresovaných stran, které se vyjadřovaly k 1. návrhu EN.

Výsledek hlasování na základě stanovisek NNO.

NNO JSOU POVINNY ZAVÉST EN
DO NÁRODNÍ SOUSTAVY NOREM

zpracování
1. návrhu ČSN EN

– aktualizace překladu vydané EN (je-li k dispozici);
– oznámení o zrušení národních norem;
– oznámení o souběžné platnosti ČSN EN a původní ČSN.

V technicko-ekonomicky těžce splnitelných požadavcích nebo rozdílných termínech a deﬁnicích
evropské normy lze uvažovat o umístění „národní
poznámky“, která upřesňuje národní zvyklosti
(např. v praxi používané termíny)

připomínkování
1. návrhu ČSN EN

1. návrh ČSN EN rozesílá zpracovatel k připomínkám:
– příslušné TNK;
– neopominutelným účastníkům připomínkového řízení;
– zájemcům přihlášeným na základě vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ.

Zpravidla se jedná o stejný okruh zainteresovaných
stran, které se vyjadřovaly k předchozím návrhům EN.

připomínky
zainteresovaných stran

Připomínkuje se pouze správnost a přesnost překladu, přičemž již nelze uplatnit
technické připomínky.

dopracování návrhu
a vypořádání připomínek

Zpracovatel zapracuje akceptované připomínky do 1. návrhu ČSN EN
a vyrozumí zainteresované strany o neakceptování připomínek.
Pokud byl 1. návrh ČSN EN projednán bez připomínek, lze jej považovat
za konečný návrh a postoupit přímo do ETAPY 6.

zpracování 2. návrhu ČSN EN

Zpracovatel připraví 2. návrh ČSN EN.

připomínky k 2. návrhu ČSN EN

2. návrh ČSN EN projednává a připomínkuje:
– příslušná TNK;
– neopominutelní účastníci připomínkového řízení;
– zájemci přihlášení na základě vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ.

dopracování návrhu
a vypořádání připomínek

Zpracovatel zapracuje akceptované připomínky do 2. návrhu ČSN EN
a vyrozumí o neakceptování připomínek.

Zpravidla se jedná o stejný okruh zainteresovaných
stran, které se vyjadřovaly k předchozímu návrhu
ČSN EN

ODEVZDÁNÍ KONEČNÉHO NÁVRHU NA ÚNMZ A INFORMACE O ZRUŠENÍ NÁRODNÍCH KONFLIKTNÍCH NOREM

příprava ČSN EN k vydání

LEGENDA
CTN
Centrum technické normalizace
CEN
European Committee for standardization
EN
Evropská norma
NNO Národní normalizační orgán
TC
Technical Committee
TNK
Technická normalizační komise
WG
Working group

Zpracovatelem může být:
– ÚNMZ;
– Centrum technické normalizace (např. zkušební
ústavy, příspěvkové organizace, vysoké školy,
asociace, odborníci v daném oboru).

VYDÁNÍ ČSN EN
– Evropský výbor pro normalizaci
–
–
–
–

v ČR je to Úřad pro technickou normalizaci, metrologie a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
technická komise
poradní orgány NNO
pracovní skupina tvořená zástupci členských států

