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STAN HARMONIZACJI 
POLSKICH NORM BUDOWLANYCH 
Z NORMAMI EUROPEJSKIM! 

1. Organizacja systemu normalizacji w Polsce od 1994 r. 

Na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (DzU nr 55, poz. 251) nastąpiły 
zasadnicze zmiany systemu normalizacji w Polsce. 

Podstawowymi elementami krajowego systemu normalizacji, analogicznego do syste-
mów stosowanych w krajach zachodnioeuropejskich, są Polski Komitet Normalizacyjny 
(PKN), Biuro Komitetu i Normalizacyjne Komisje Problemowe (NKP). 

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY jest państwową jednostką organizacyjną podle-
głą prezesowi Rady Ministrów, zarządzającą kolegialnie polską normalizacją. W skład 
komitetu wchodzą członkowie reprezentujący organizacje gospodarcze, społeczne (w tym 
konsumenckie), naukowe, techniczne, przedstawiciele poszczególnych ministrów zaintere-
sowanych działalnością oraz przewodniczący niektórych NKP. 

Do najważniejszych zadań Komitetu należy: 
- kształtowanie polityki normalizacyjnej, 
- ocena stanu i potrzeb normalizacji, 

- określenie polityki i zasad stosowania znaku zgodności z polską normą, 

- reprezentowanie interesów państwa w międzynarodowych i regionalnych organi-
zacjach normalizacyjnych, 

- podejmowanie decyzji dotyczących: kierunków rozwoju normalizacji, zatwierdzania 
programów i planów prac normalizacyjnych, powoływania Normalizacyjnych Ko-
misji Problemowych (NKP), powierzania jednostkom organizacyjnym prowadzenia 
sekretariatów NKP, rozstrzygania ewentualnych rozbieżności pomiędzy NKP, 
ustanawiania polskich norm. 

Komitet wykonuje swoje zadania poprzez Biuro Komitetu oraz normalizacyjne komisje 
problemowe. 

*mgr nż., prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
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BIURO KOMITETU jest instytucjonalnym organem wykonawczym Komitetu zapewnia-
jącym ciągłość realizowania zadań, będącym zapleczem merytorycznym, informacyjnym 
i administracyjnym systemu. Biurem kieruje prezes powołany przez prezesa Rady 
Ministrów. 

Do najważniejszych zadań Biura należy: 
• organizowanie i uczestnictwo w krajowych pracach normalizacyjnych, 
• organizowanie i uczestnictwo w pracach wynikających z międzynarodowej regio-

nalnej i dwustronnej współpracy normalizacyjnej, w tym: 
- współdziałanie w sprawach uczestnictwa w pracach normalizacyjnych prowa-

dzonych przez organizacje międzynarodowe i regionalne, w których interesy 
państwa reprezentują właściwi ministrowie, 

- prowadzenie prac badawczych dotyczących podstaw i metod działalności nor-
malizacyjnej, 

- prowadzenie spraw związanych z finansowaniem normalizacji, 
- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, populary-

zacyjnej, szkoleniowej oraz poradnictwa w zakresie normalizacji. 
Zagadnienia normalizacji obejmujące budownictwo są prowadzone w Zespole Budow-

nictwa. 
NORMALIZACYJNE KOMISJE PROBLEMOWE (NKP) są kolegialnymi organami wyko-

nawczymi Komitetu, prowadzącymi prace normalizacyjne w zakresie powierzonej im 
tematyki. NKP są powoływane przez Komitet oraz działają w Komitecie lub poza (np. 
w jednostkach badawczo-rozwojowych, placówkach Polskiej Akademii Nauk lub w szko-
łach wyższych, organizacjach konsumenckich, stowarzyszeniach lub podmiotach go-
spodarczych). 

Do zadań NKP należy prowadzenie prac polegających na: 
- określeniu stanu i kierunków prac normalizacyjnych, 
- ocenie aktualności i poziomu PN, 
- programowaniu i planowaniu prac normalizacyjnych, 
- rozpatrywaniu wniosków o opracowanie nowych lub nowelizację istniejących norm, 
- prowadzeniu całokształtu prac związanych z opracowaniem norm i innych opraco-

wań normalizacyjnych. 
Do prowadzenia prac normalizacyjnych w budownictwie PKN powołał 32 NKP: 

NKP nr 100 ds. Półfabrykatów i Wyrobów z Drewna 
NKP nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych 
NKP nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego 
NKP nr 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych 
NKP nr 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć 
NKP nr 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków 
NKP nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów 
NKP nr 181 ds. Gospodarki Leśnej 
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NKP nr 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów 
Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego 

NKP nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu 
NKP nr 195 ds. Prefabrykatów z Betonu 
NKP nr 196 ds. Cementu i Wapna 
NKP nr 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych 
NKP nr 198 ds. Szkła 
NKP nr 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego 
NKP nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie 
NKP nr 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg 
NKP nr 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i Konstrukcji Zespo-

lonych 
NKP nr 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Bu-

downictwie 
NKP nr215ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów 

Drewnopochodnych 
NKP nr 231 ds. Koordynacji i Tolerancji Wymiarów w Budownictwie 
NKP nr 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie 
NKP nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych 
NKP nr 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych 
NKP nr 251 ds. Obiektów Mostowych 
NKP nr 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych 
NKP nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej 
NKP nr 254 ds. Geotechniki 
NKP nr 255 ds. Geodezji dla Potrzeb Budownictwa 
NKP nr 274 ds. Betonu 
NKP nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji 
NKP nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji 

2. Norma w nowej sytuacji prawnej 

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji wprowadziła istotne zmiany nie tylko w systemie 
organizacji normalizacji i trybie opracowywania norm, a zwłaszcza ich uzgadniania w an-
kiecie powszechnej prowadzonej w miesięczniku Normalizacja. Zmienił się również stosunek 
do normy. W myśl ustawy polska norma jest normą krajową a nie - jak dotychczas -
państwową. 

Wiarygodność normy wynika wprost z jej atrybutów, którymi są: 
• dobrowolność i powszechność stosowania; uzgodnienie treści (konsens rozumiany 

jako brak stałego sprzeciwu znaczącej grupy zainteresowanych) osiągnięte w procesie 
opracowywania normy i udokumentowane na etapie jej akceptowania; 

• powszechna dostępność (w tym możliwość udziału zainteresowanych w procesie 
opracowywania normy); 

• gwarancja niesprzeczności (co nie jest równoznaczne z identycznością) z obowią-
zującymi przepisami; 
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• akceptacja przez uznaną (przez władze oraz w opinii społecznej) instytucje normali-
zacyjną; 

• brak ingerencji władzy w treść normy. 
Tak postrzegane normy krajowe powinny: 
• umożliwić efektywną produkcję i handel oraz gwarantować bezpieczeństwo użyt-

kownika zgodnie z ich postanowieniami; 
• być dostosowane do ich wykorzystania przy ocenie zgodności oraz promować 

jakość i niezawodność, jak też ułatwiać konsumentom dokonywanie wyboru; 
• przyczyniać się do spełnienia oczekiwań związanych z bezpieczeństwem, ochroną 

życia, zdrowia i środowiska; znosić bariery techniczne w handlu oraz propagować osiągnięcia techniki. 

Ustawa nie reguluje spraw związanych z opracowywaniem innych niż PN dokumentów 
normalizacyjnych, co oznacza, że mogą i powinny istnieć w miarę potrzeby dokumenty 
regulujące wiele różnych zagadnień technicznych, opracowywane zgodnie z regułami 
sztuki normalizacyjnej. Mogą to być normy zwłaszcza zakładowe, opracowywane przez 
przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze związane ze sobą różnymi umowami lub 
porozumieniami kooperacyjnymi. 

Polskie normy są ustanawiane nie przez organ administracyjny, lecz w wyniku uchwały 
podjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny. Polska norma nie ma więc obecnie cech 
dokumentu administracyjnego. W myśl ustawy o normalizacji norma jest dokumentem 
dobrowolnym (art. 19, ust. 1). Możliwość wprowadzenia obowiązku stosowania PN leży 
w kompetencji organów administracji państwowej. Minister może odpowiednim rozporzą-
dzeniem wprowadzić obowiązek stosowania PN w przypadkach określonych w art. 19, 
ust. 2. W sprawie obowiązku stosowania PN minister spraw wewnętrznych i administracji 
wydał stosowne rozporządzenia 4 marca 1999 r., opublikowane w DzU nr 22/99, poz. 209. 

Ponadto zgodnie z art. 19, ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie norm jest również 
obowiązkowe, jeżeli zostaną one powołane w ustawach. 

Podobnie jak w krajach Unii Europejskiej deklaracja zgodności wyrobu z normą jest 
dobrowolna. Zgodność wyrobu z wymaganiami PN może być potwierdzona (art. 20, ust. 1 
ustawy o normalizacji): 

• Deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność przez producenta. 
Wymagania stawiane deklaracji producenta określa PN-EN 45014:1993 Ogólne kryteria 

dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
• Znakiem zgodności w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji. 

Właścicielem znaku zgodności z normą jest Polski Komitet Normalizacyjny, który 
zasady stosowania znaku zgodności z polską normą określił w uchwale nr 14/95 z 10 sierpnia 
1995 r. W uchwale określa się następujący wzór znaku zgodności z PN: 

Ponadto określono wymiary znaku, technikę wykonywania i umiejscowienia znaku na 
wyrobie lub jego opakowaniu. 
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Znakiem zgodności może być oznaczony wyrób, który spełnia wszystkie wymagania 
polskiej normy oraz jest wytworzony w najwyższej klasie (rodzaju, gatunku, itp.). 

Prawo oznaczenia wyrobu tym znakiem uzyskuje podmiot gospodarczy (producent 
wyrobu) na podstawie otrzymanego certyfikatu zgodności upoważniającego do ozna-
czania wyrobu znakiem zgodności z polską normą. 

Właściciel certyfikatu zapewnia, że każdy wyrób oznaczony przez niego znakiem 
zgodności z PN spełnia wymagania zawarte w PN dotyczące tego wyrobu. 

Umieszczenie na wyrobie znaku zgodności jest informacją dla użytkownika wyrobu 
(konsumenta), iż wyrób był poddany badaniom i ocenie zgodności z wymaganiami 
właściwej dla tego wyrobu normy, a proces ten przebiegał w niezależnych od producenta 
akredytowanych jednostkach. 

Certyfikat PN uzyskuje się zgodnie z trybem postępowania w procesie certyfikacji 
wyrobu określonych w przepisach Rady ds. Badań i Certyfikacji, w sprawie szczegóło-
wego trybu certyfikacji wyrobu. 

Ranga znaku zgodności z polską normą nabiera coraz większego znaczenia. Wynika 
to z faktu, że polskie normy są w coraz większym stopniu zharmonizowane z normami 
międzynarodowymi oraz europejskimi, a wydany certyfikat PN oraz oznaczenie wyrobu 
znakiem zgodności z PN potwierdza, iż wyrób ten charakteryzuje się wysoką jakością. 

W grupie przyznanych certyfikatów PN znaczący udział mają wyroby budowlane, a wśród 
nich płyty dachowe i płyty ceramiczne. 

3. Priorytetowe zadania polskiej normalizacji 

Z faktu dążenia Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w Unii Europejskiej (31 marca 
1998 r. rozpoczęły się w Brukseli negocjacje w sprawie członkostwa) oraz decyzji rządu 
związanych z przystąpieniem do Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także z Po-
rozumieniem w Sprawie Barier Technicznych w Handlu (TBT), wynikają zadania dla 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Priorytetowe zadania NKP i Biura PKN na lata 1999-2002 zostały określone przez 
Komitet w uchwale nr 28/98 z 2 lipca 1998 r.: 

1. Podstawowym zadaniem Komitetu, wynikającym z prowadzonych w Polsce działań 
dostosowawczych, mających na celu przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jest 
spełnienie warunków pozwalających na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie statusu 
członka europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, a w szczegól-
ności osiągnięcie wymaganego stopnia harmonizacji polskich norm z normami 
europejskimi. 

2. Uzupełniającym zadaniem Komitetu, wynikającym z przystąpienia do Światowej 
Organizacji Handlu, jest wprowadzenie do polskich norm lub dokumentów przepisów 
międzynarodowych, dotyczących tych dziedzin lub obszarów, w których nie są jeszcze 
opracowane lub nie przewiduje się opracowania norm europejskich. 

3. Stałym zadaniem Komitetu jest ocena aktualności, poziomu i stanu stosowania 
polskich norm, przeprowadzana podczas okresowych przeglądów PN w celu wyco-
fania norm zbędnych, aktualizacji sposobów zapisu powołanych norm i aktów pra-
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wnych oraz parametrów wynikających z przepisów, a także aktualizacji pozostałych 
postanowień norm. 

4. Ponadto zadaniem Komitetu jest prowadzenie prac normalizacyjnych w tych obsza-
rach lub dziedzinach, w których brak jest norm europejskich lub norm i dokumentów 
międzynarodowych, o ile prowadzenie tych prac jest uzasadnione ważnym interesem 
społecznym lub gospodarczym oraz o ile Komitet dysponuje środkami finansowymi 
nie spożytkowanymi na zadania priorytetowe. 

Podstawowe zadania polskiej normalizacji nie są przypisane jedynie Polskiemu Komi-
tetowi Normalizacyjnemu. Świadczyć może o tym cytat z Zielonej Księgi Komisji: „Normy 
nie są opracowywane ani przez, ani dla zawodowych normalizatorów, ale przez tych 
i dla tych, którzy mają na tyle silną motywację, aby szukać dla siebie miejsca za stołem 
konferencyjnym". 

Normalizacja zależy w decydujący sposób od zaangażowania i motywacji tych, którzy 
stosują normy krajowe i europejskie. Komisja Europejska reprezentuje pogląd, że przed-
siębiorstwa przemysłowe, które chcą korzystać z zalet wewnętrznego rynku UE, a także 
inne zainteresowane środowiska, jak użytkownicy i konsumenci wyrobów przemysło-
wych, powinni postawić sobie pytanie, czy są zdolni wykazać wystarczający strategiczny 
instynkt oraz czy wezmą udział w pracach związanych z normalizacją krajową i europejską. 

W krajach Unii od dawna funkcjonuje przeświadczenie, że normalizacja nie jest 
zadaniem państwowym, lecz prywatnym zadaniem przemysłu i gospodarki, zrzeszeń 
konsumentów i związków zawodowych, tzn. wszystkich zainteresowanych kręgów spo-
łeczeństwa. Organizacje normalizacyjne krajowe czy europejskie potrzebują zasobów 
ludzkich i środków finansowych, aby móc efektywnie wypełniać zadania. Bezpośrednie 
dotacje do kosztów działalności organizacji normalizacyjnych na poziomie europejskim 
czy krajowym ze strony Komisji Europejskiej lub poszczególnych rządów są przyznawa-
ne tylko w ograniczonym zakresie. 

Właściwe koszty normalizacji krajowej nie są związane z utrzymaniem krajowej 
jednostki normalizacyjnej. Składają się na nie przede wszystkim koszty udziału przemy-
słu i gospodarki w pracach normalizacyjnych, na skutek postawienia do dyspozycji 
ekspertów technicznych z przedsiębiorstw w celu uczestniczenia w opracowywaniu norm 
w komitetach technicznych. W Niemczech szacuje się, że liczba delegowanych pracow-
ników wynosi 34 000 (DIN, raport roczny 1995/1996). 

Przedsiębiorstwa, które chcą mieć wpływ na swoje przyszłe środowisko techniczne, 
nie mają wyboru i muszą uczestniczyć w pracach normalizacyjnych. Przedsiębiorstwa 
nie biorące udziału w normalizacji krajowej lub europejskiej znajdują się więc wobec 
konkurencji w dużo gorszej sytuacji. 

Dostosowanie polskiej gospodarki do systemów europejskich i światowych, doprowadzi 
wkrótce do sytuacji, w której wystąpi ekonomiczny przymus stosowania norm dobrowol-
nych. Wynikać to będzie z takich elementów systemu, jak przywoływanie norm w przepisach 
i dokumentach rządowych (szczególnie w przypadku zamówień rządowych), przywoły-
wanie norm w umowach wiążących strony, rozstrzyganie sporów przed sądami arbitra-
żowymi zwykle na korzyść strony stosującej normę jako tzw. uznaną regułę techniczną 
czy też stosowanie niższych stawek ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczania 
obiektów projektowanych z zastosowaniem rozwiązań znormalizowanych. 
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Tylko bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw w prace normalizacyjne może 
dać szansę przeforsowania lub obrony własnego rozwiązania. Pozwoli to na uniknięcie 
kosztów związanych z późniejszym dostosowywaniem wyrobów do postanowień norm, 
a więc zmianę dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, oprzyrządowania, katalo-
gów, prospektów, opakowań itp. Tylko udział w pracach normalizacyjnych da też 
możliwość pozyskania odpowiednio wcześniej informacji o przewidywanych zmianach, 
czyli czas na przygotowanie się do nieuchronnych zmian. Taką sytuację miała na myśli 
Komisja Wspólnot Europejskich, apelując do przemysłu o angażowanie się (również 
finansowe) w prace europejskich organizacji normalizacyjnych. 

Jednym z istotnych warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest pełna 
integracja w dziedzinie normalizacji. Przed przystąpieniem Polski do UE Polski Komitet 
Normalizacyjny powinien uzyskać pełne członkostwo w europejskich organizacjach norma-
lizacyjnych CEN i CENELEC. Z kolei Zgromadzenie Ogólne CEN i CENELEC w 1995 r. 
określiło dziewięć warunków, które afilianci powinni spełnić, aby uzyskać status członka 
w tych organizacjach. Niektóre z tych warunków zostały spełnione, inne są realizowane. 

Raport w sprawie polskiej normalizacji oraz w sprawie procesu jej przystosowania do 
wymagań Unii Europejskiej opracowano w kwietniu 1997 r. 

Obecnie zakończone zostały prace nad przygotowaniem projektu nowej ustawy o norma-
lizacji, która w większym stopniu niż ustawa z 3 kwietnia 1993 r. będzie stwarzać warunki 
funkcjonowania w całym zakresie działalności CEN i CENELEC, w tym także w zakresie 
certyfikacji oraz ochrony praw autorskich dotyczących wykorzystania dokumentów europej-
skich i norm krajowych. 

4. Warunki uzyskania członkostwa CEN/CENELEC 
Uzyskanie pełnego członkostwa CEN/CENELEC będzie się więc wiązało z koniecznością 

spełnienia wielu wymagań, z których część dotyczy bezpośrednio afiliantów, a niektóre wiążą 
się z obowiązkiem wdrożenia do prawa krajowego dorobku prawnego Wspólnot acquis 
communautaire. 

WARUNEK 1 
Musi istnieć Układ Europejski pomiędzy Unią Europejską a krajem kandydującym, 
określający okres przejściowy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

Warunek jest spełniony; Układ o Stowarzyszeniu między RP a Wspólnotami Europejskimi 
i ich Państwami Członkowskimi został podpisany 16 grudnia 1991 r. i obowiązuje od 1994 r. 
Termin przystąpienia do Unii określa się dzisiaj wstępnie na 2003 r. W chwili składania przez 
PKN wniosku aplikacyjnego do CEN/CENELEC termin ten będzie na pewno znany. 

WARUNEK 2 
Proces zbliżania krajowego systemu normalizacyjnego do systemu istniejącego w Unii 
Europejskiej musi osiągnąć taki stopień, aby istniały ściśle określone ramy prawne 
gwarantujące istnienie dobrowolnej normalizacji oraz aby system krajowy był w pełni 
funkcjonalny. 

Z prawnego punktu widzenia warunek ten jest spełniony, ponieważ ustawa z 3 kwietnia 
1993 r. o normalizacji wprowadzała rozwiązania prawne zgodne z rozwiązaniami stosowa-
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nymi w krajach Unii. Ponadto utworzona została sieć normalizacyjnych komisji proble-
mowych - około 270 NKP - w celu zapewnienia kolegialności prac nad normami. 

Ze względu jednak na to, że normy są regułami technicznymi, które wspomagają przepisy 
techniczne, w celu zachowania spójności musi istnieć ścisły związek między pracami 
normalizacyjnymi a legislacyjnymi. Z punktu widzenia funkcjonalności systemu normalizacji 
wymagane jest więc istnienie krajowych przepisów technicznych będących odpowiednikami 
przepisów Unii. Pozwoliłoby to na zniesienie obowiązku stosowania dużej liczby norm, jak 
też na bezproblemowe wprowadzanie EN do PN. 

Jednym z ważniejszych elementów w tej kwestii jest wdrożenie Dyrektywy Rady Wspólnot 
Europejskich 98/34/WE ustalającej procedurę notyfikacyjną i procedurę przekazywania 
informacji dotyczących norm i przepisów technicznych. Harmonogram wdrożeń dyrektyw 
został przedstawiony w uchwale nr 133/95 Rady Ministrów, a nadzór nad jego realizacją 
powierzono Komitetowi Integracji Europejskiej. 

WARUNEK 3 
Należy zaświadczyć, że organizacja kandydująca jest w swoim kraju oficjalnie uznana 
jako kompetentna w odniesieniu do wszystkich dziedzin wchodzących w zakres 
działalności CEN/CENELEC. Statutowe reguły postępowania krajowej jednostki nor-
malizacyjnej muszą być kompatybilne - dostosowane do systemu dobrowolnej norma-
lizacji funkcjonującego w CEN/CENELEC. 

W zasadzie warunek jest spełniony. Polski Komitet Normalizacyjny to jedyna krajowa 
jednostka normalizacyjna prowadząca prace w pełnym zakresie działalności normaliza-
cyjnej, co wynika z ustawy o normalizacji, zgodnie z regułami postępowania organizacji 
europejskich. 

Ze względu na to, że w zakres działalności CEN i CENELEC wchodzi również certyfikacja, 
takie rozwiązanie tej kwestii jest pożądane w celu całkowitego spełnienia warunku 3. 

PKN nie ma statusu jednostki certyfikującej, prowadzi tylko działalność związaną z przy-
znawaniem certyfikowanego znaku zgodności z polską normą, na podstawie art. 20 
ustawy o normalizacji. 

W Polsce, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ustawowymi, funkcję krajową organizacji 
ds. badań i certyfikacji pełni Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 

WARUNEK 4 
Kandydaci przyjęci do CEN/CENELEC będą musieli pokrywać składki członkowskie 
bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Unii Europejskiej lub EFTA. 

Spełnienie tego warunku jest uzależnione od przyznania odpowiednich środków 
budżetowych. Płacona aktualnie składka afiliancka wynosi około 50 tys. USD rocznie, 
natomiast składka członkowska może wynosić nawet 500 tys. USD rocznie. 

WARUNEK 5 
Organizacja kandydująca musi zaświadczyć, że jest zdolna do efektywnego uczestnic-
twa w pracach CEN/CENELEC. Każdy członek CEN/CENELEC musi uczestniczyć w ponad 
4000 działań (łącznie w obu organizacjach) związanych z pracami technicznymi (głoso-
waniem, ankietami, udziałem w pracach organów roboczych). 

Aby warunek mógł być spełniony, konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
w pracach europejskich organizacji normalizacyjnych biorą udział wszyscy zaintereso-
wani na własny koszt. Jak mawiają Holendrzy, „No pay, no play". 
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Aktualnie na ogólną liczbę 372 TC i SC w CEN Polska uczestniczy w 125, a na ogólną 
liczbę 98 TC i SC CENELEC - w 27. 

Liczby te pokazują, jak wiele jeszcze w tej dziedzinie trzeba zrobić, jak bardzo trzeba 
rozszerzyć grono zainteresowanych współpracą i jak olbrzymie koszty trzeba ponieść, 
aby choćby uczestniczyć w opiniowaniu dokumentów i brać udział w posiedzeniach za 
granicą. 

WARUNEK 6 
Organizacja kandydująca musi posiadać odpowiednią strukturę telekomunikacyjną i in-
formatyczną umożliwiającą efektywne współdziałanie z odpowiednimi agendami 
CEN/CENELEC. 

Pełna realizacja warunku jest związana z uzyskaniem stałej siedziby przez Biuro PKN. 
Aktualnie został zainstalowany system dla części komórek organizacyjnych zlokalizo-
wanych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14. 

WARUNEK 7 
W dniu przystąpienia do CEN/CENELEC afilianci powinni mieć wprowadzonych co 
najmniej 80% europejskich dokumentów normalizacyjnych oraz wycofane wszystkie 
normy krajowe sprzeczne z wprowadzonymi. 

Warunek ten jest bardzo trudny do spełnienia, ponieważ biorąc pod uwagę, że zbiór 
EN i ETS liczy około 8000 pozycji, do dzisiaj pozostało do wdrożenia jeszcze około 5700 
norm. Liczba dokumentów europejskich wzrasta z prędkością około 1100 norm rocznie. 
Przy obecnych mocach przerobowych i f inansowych Biura PKN oraz normalizacyjnych 
komisji problemowych, a także bez zmian sposobu i tempa opracowywania PN-EN 
warunek ten będzie niemożliwy do zrealizowania do 2003 r. 

WARUNEK 8 
Zgodnie z istniejącymi regułami CEN i CENELEC kandydaci muszą być przygotowani 
do uczestnictwa w procedurze notyfikacji w ramach prac na szczeblu krajowym. 
Procedura obejmuje okres wstrzymania wszystkich prac na szczeblu krajowym w za-
kresie objętym pracami na szczeblu europejskim. 
Organizacja kandydująca musi zaświadczyć istnienie swych reguł wewnętrznych zgod-
nych z regułami CEN/CENELEC. 

Warunek ten jest możliwy do spełnienia. Procedura notyfikacji, o której wspomniano 
wcześniej, wynikająca z postanowień Dyrektywy 98/34/WE, była przewidziana do trans-
pozycji w programie prac dostosowawczych Ministerstwa Gospodarki na rok 1999. 
Chociaż czas się wydłuża, to jednak zasada wstrzymywania się od opracowywania norm 
własnych na tematy objęte już normami europejskimi jest realizowana, co wynika zarówno 
z uchwały PKN w sprawie priorytetów prac normalizacyjnych, jak i postanowień RPN-001. 

Wewnętrzne zasady prac normalizacyjnych są opracowywane na podstawie reguł 
wewnętrznych CEN/CENELEC. 

WARUNEK 9 
Organizacja kandydująca musi zaświadczyć, że obecne (lub planowane) prawodaw-
stwo krajowe w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej umożliwi właściwe 
wdrażanie na szczeblu krajowym polityki CEN/CENELEC odnośnie do ochrony 
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praw autorskich i praw dotyczących wykorzystania tak elementów dokumentów 
krajowych, jak i norm krajowych. 

Spełnienie warunku będzie możliwe po uzyskaniu przez PKN osobowości prawnej i zno-
welizowaniu ustawy o normalizacji, w której powinien znaleźć się zapis stwierdzający, że 
Polski Komitet Normalizacyjny jest właścicielem polskich norm. 

Istniejąca ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie dotyczy 
norm ze względu na przyjętą w niej definicję utworu i twórcy. 

W krajach Unii Europejskiej norma traktowana jest jak dzieło zbiorowe, ale jednostka 
normalizacyjna jako autor i wydawca korzysta z prawa copyright, chroniącego przed 
nielegalnym kopiowaniem. 

5. Europejska integracja techniczna 

Najważniejszym celem polityki europejskiej jest wspomaganie realizacji rynku wewnę-
trznego i potrzeba zwiększenia konkurencyjności przemysłu Unii Europejskiej. 

Od „starego podejścia" do „nowego podejścia" i „globalnego podejścia" Wspólnota 
przeszła ewolucję, eliminując bariery techniczne w handlu z jednoczesnym zapewnie-
niem, że tylko bezpieczne wyroby wchodzą na rynek europejski. 

Działania zmierzające do stworzenia warunków swobodnego przepływu towarów 
opierają się na trzech zasadach: 

1) wzajemnego uznawania, 
2) zapobiegania tworzeniu barier technicznych w handlu, 
3) harmonizacji technicznej. 

Ad 1. Główną zasadą swobodnego przepływu towarów jest to, że „wyroby legalnie 
wytworzone lub wprowadzone na rynek w jednym kraju Wspólnoty mogą w zasadzie 
swobodnie krążyć w całej Wspólnocie". Wyroby wytworzone w krajach trzecich i legalnie 
wprowadzone na rynek w jednym kraju UE korzystają z tej samej zasady. Jednakże 
bariery w handlu, powstające wskutek różnic w prawodawstwach krajowych, mogą być 
akceptowane jedynie wówczas, gdy środki krajowe służące prawnie uzasadnionemu 
celowi, takiemu jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona konsumenta, ochrona środowiska 
itp. mogą być umotywowane w odniesieniu do tego celu. 

Zasada ta wynika z decyzji Trybunału Sprawiedliwości z 20 lutego 1979 r. w sprawie 
12/78 (Cassis de Dijon), która daje wytyczne do interpretacji postanowień Traktatu 
Rzymskiego o EWG, szczególnie artykułów 30-36 dotyczących swobodnego przepływu 
towarów. 

Ad 2. Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/34/WE*, mając na celu ochronę przed powstawa-
niem nowych barier w handlu, zobowiązuje się kraje członkowskie do notyfikowania 
projektów przepisów technicznych w Komisji i innych krajach członkowskich. Podczas 
trzymiesięcznego wstrzymania te projekty przepisów nie mogą być przyjęte, co umożliwia 
Komisji i krajom członkowskim wyrażenie opinii. Podobny system istnieje w przypadku 
norm. Dyrektywa daje Komisji możliwość zapraszania europejskich organizacji norma-

*Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę 83/189/EWG. 
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l izacyjnych - po konsultacji z krajami członkowskimi - do opracowania norm euro-
pejskich. 

We wrześniu 1996 r. w Biurze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uruchomiono 
Krajowy Punkt Informacyjny WTO TBT (Porozumienie Światowej Organizacji Handlu 
w sprawie Barier Technicznych w Handlu) w celu dystrybucji notyfikacji zagranicznych 
oraz do prowadzenia działalności informacyjnej i notyfikacyjnej wynikającej z Dyrektywy 
98/34/EWG w odniesieniu do dokumentów normalizacyjnych. 

Ad 3. Rezolucja Rady z 7 maja 1985 r. dotycząca nowego podejścia do harmonizacji 
norm i przepisów technicznych określa nową strategię, zgodnie z którą: 

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się harmonizację do wprowadzania 
wymagań podstawowych zawartych w dyrektywach; 

• zobowiązuje się kraje członkowskie do opracowania obowiązkowych przepisów 
technicznych spójnych z przepisami Wspó lno ty -w celu zagwarantowania zdrowia 
i bezpieczeństwa swoich obywateli - które zapewnią swobodny przepływ towarów; 

• powierza się zadanie opracowania zharmonizowanych norm technicznych organi-
zacjom kompetentnym w obszarze normalizacji (CEN, CENELEC i ETSI); 

• podkreśla się, że normy zharmonizowane są dobrowolne. 
Chociaż stosowanie norm nie jest obowiązkowe, stanowi jednak najprostszy i najtań-

szy sposób udowadniania zgodności normalizowanego przedmiotu z przepisami Unii, 
bowiem organy administracji krajowej zobowiązuje się do uznawania, że wyroby wytwo-
rzone zgodnie z normami zharmonizowanymi są przez domniemanie zgodne z podstawo-
wymi wymaganiami ustalonymi przez dyrektywę. Oznacza to, że producent nie musi 
produkować zgodnie z normami, lecz w takim przypadku ma obowiązek udowodnić, że 
jego wyroby spełniają wymagania dyrektyw. Wyroby, które są produkowane zgodnie 
z normami zharmonizowanymi, mają zatem swobodny dostęp na całe terytorium Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zbiór norm europejskich, zachowując atrybut dobrowolności stosowania, będący 
podstawą dobrowolnej certyfikacji wyrobów i uzupełniający obowiązujące wymagania 
zawarte w przepisach, jest więc istotnym elementem systemu „prawa technicznego". 

„Nowe podejście" dotyczy olbrzymiej rodziny wyrobów lub ryzyka horyzontalnego: 
Ważną rolę przeznacza się normom, a jednostki odpowiedzialne za ocenę zgodności 

z wymaganiami dyrektywy (tzw. jednostki notyfikowane) mogą być prywatnymi przed-
siębiorstwami. Dyrektywy określają wymagania podstawowe, które wyroby muszą speł-
niać, gdy są wprowadzane na rynek UE, ale specyfikacje techniczne, określające jak 
tego dokonać, nie są do nich włączone. Ponieważ dyrektywy nie zawierają specyfikacji 
technicznych, nie wymagają ciągłego przystosowywania do postępu technicznego i pozwa-
lają producentom na znaczny stopień elastyczności. 

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z jedną lub kilkoma dyrektywami „nowego podej-
ścia" wskazuje, że wyrób spełnia wszystkie postanowienia dyrektyw dotyczących tego 
wyrobu. Znak CE jest zewnętrznym symbolem informującym użytkownika, że wyrób 
spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa według dyrektyw „nowego podejścia". 
Znak CE może być wydawany pod nadzorem jednostki notyfikowanej lub na własną 
odpowiedzialność producenta. 

Należy podkreślić, że „nowe podejście" jest obecnie dobrze zakorzenione w krajach UE. 
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6. Dyrektywy „nowego podejścia" i normy zharmonizowane 

Dyrektywy opracowywane przed wejściem w życie rezolucji Rady z 7 maja 1985 r. 
(dyrektywy „starego podejścia") zawierały szczegółowe wymagania techniczne, których 
uzgadnianie było trudne i czasochłonne. Wpływało to niekorzystnie na aktualność 
dokumentów oraz dostosowywanie przepisów krajowych do prawa europejskiego. Nie-
dogodności powyższe zniknęły z chwilą wprowadzenia polityki „nowego podejścia", 
scharakteryzowanej krótko w poprzednim rozdziale. 

Dorobek Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw „nowego podejścia" i zharmonizowa-
nych norm europejskich (EN) w zakresie wyrobów budowlanych jest następujący: 
przyjętych 230, w opracowaniu 665. 

7. Cele, korzyści oraz dorobek normalizacji europejskiej 

Rozwijając wypowiedź byłego komisarza Unii Europejskiej M. Bangemanna, można 
stwierdzić, że podstawowymi celami zarówno normalizacji międzynarodowej, jak i euro-
pejskiej, są: 

• efektywne spełnianie wymagań rynku i zaspokajanie jego potrzeb, 
• dążenie do zapewnienia odpowiedniej roli norm i powszechnego ich stosowania, 
• usuwanie barier technicznych w handlu, 
• podwyższenie poziomu jakości wyrobów, procesów i usług oraz właściwa ocena 

jakości; 
• obniżanie kosztów wytwarzania, 

• stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie kompleksowych systemów, 
w tym również systemów oceny zgodności, 

• działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz ochrony 
środowiska, 

• propagowanie współpracy w obszarze prawa technicznego z innymi organizacjami 
rządowymi i pozarządowymi. 

Istnienie rynków regionalnych o specyficznych wymaganiach, takich jak Unia Euro-
pejska, spowodowało konieczność utworzenia regionalnych organizacji normalizacyj-
nych i podjęcie bardziej efektywnej współpracy. Zasadniczym celem tej współpracy 
jest maksymalna harmonizacja norm krajowych z normami regionalnymi i międzyna-
rodowymi. 

Na mocy porozumień z Drezna i Wiednia w normalizacji europejskiej w bardzo dużym 
stopniu przyjmuje się normy międzynarodowe (CENELEC powyżej 70%, CEN powyżej 
40%). Takie współdziałanie przynosi wymierne korzyści - obniżenie kosztów działalności 
przy jednoczesnym unikaniu dublowania prac. Zgodnie z oceną Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) maksymalna harmonizacja norm przyczynia się w największym stopniu 
do usuwania barier technicznych w handlu. 

Można przyjąć, że normalizacja europejska rozpoczęła się w 1960 r. z chwilą podjęcia 
decyzji przez krajowych reprezentantów ISO i IEC z krajów EWG i EFTA o utworzeniu 
dwóch europejskich organizacji normalizacyjnych, które kilkanaście lat później prze-
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kształciły się w Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normali-
zacyjny Elektrotechniki (CENELEC). 

W 1 9 8 8 r. został utworzony Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). 

Pierwszą normę europejską opublikowano w 1972 r. (EN 2 Klasyfikacja pożarów/). 
CEN i CENELEC w 1974 r. określiły wspólny status normy europejskiej (Memorandum 

nr 1), w 1977 r. w Memorandum nr 2 sprecyzowały potrzebę uwzględniania w normach 
interesów konsumenta, w 1982 r. w Memorandum nr 3 opublikowały porozumienie o 
wzajemnej współpracy. 

Efektem pracy europejskich organizacji normalizacyjnych (według stanu na marzec 
2000 r.) jest około 14,5 tys. dokumentów normalizacyjnych, w tym około 8000 norm. 

Dorobek ten charakteryzują tablice 1 i 2. 

Tablica 1. Struktura zbioru europejskich dokumentów normalizacyjnych 

Wyszczególnienie CEN CENELEC CEN/CENELEC Razem 

EN - norma europejska 4894 2084 47 7025 

PrEN - projekt EN 3910 846 41 4798 

HD - dokument harmonizacyjny 6 381 1 388 

PrHD - projekt HD 4 39 — 43 

ENV - przednorma europejska 321 37 34 392 

CR - raporty 72 — — 72 

Tablica 2. ETSI 

Wyszczególnienie Liczba dokumentów 

ETS - europejska norma 
telekomunikacyjna 978 

PrETS - projekt ETS 140 

l-ETS - tymczasowa ETS 120 

Prl-ETS - projekt l-ETS 14 

ETR - raport techniczny ETSI 375 

Tak duży dorobek normalizacyjny był możliwy głównie dlatego, że zarówno Rada Unii 
Europejskiej, jak i Komisja Europejska doceniały i wspierały znaczenie norm europej-
skich jako instrumentu integracji gospodarczej i przemysłowej w obrębie rynku wewnę-
trznego oraz jako podstawy technicznej wspomagania legislacji. 

Świadczą o tym dobitnie: 
• Dyrektywa Rady w sprawie ustanowienia procedury informacyjnej w zakresie 

norm i przepisów technicznych (nr 98/34/WE z 22 czerwca 1998 r.); 
• Konkluzja Rady o normalizacji (16 lipca 1984 r.); 
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• Rezolucja Rady dotycząca nowego podejścia do harmonizacji norm i przepisów 
technicznych (7 maja 1985 r.); 

• Rezolucja Rady dotycząca globalnego podejścia do oceny zgodności (21 grudnia 
1989 r.); 

• Komunikat (Zielona Księga) Komisji w sprawie rozwoju normalizacji europejskiej 
(16 października 1990 r.); 

• Komunikat Komisji w sprawie roli normalizacji w gospodarce europejskiej (20 grudnia 
1991 r.); 

• Rezolucja Rady dotycząca roli normalizacji europejskiej w gospodarce (18 czerwca 
1992 r.); 

• Informacja Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na temat szerszego 
wykorzystania normalizacji w polityce Wspólnoty (30 października 1995 r.). 

W ostatnim dziesięcioleciu normy techniczne w znaczący sposób wpłynęły na poprawę 
wydajności gospodarki we wszystkich uprzemysłowionych krajach. Normy europejskie 
opracowane w europejskich organizacjach normalizacyjnych (CEN i CENELEC i ETSI) 
na podstawie mandatów Komisji Europejskiej stanowią narzędzie w realizacji harmoni-
zacji technicznej i wpływają na politykę Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz zamówień publicznych. 

8. Aktualność polskich norm budowlanych 

Struktura zbioru PN budowlanych, liczącego obecnie około 1,5 tys., jest następująca: 
• 1158 PN (własnych), 
• 286 PN-EN (w tym 47 PN-EN ISO), 
• 79 PN-ISO. 

W 1998 r. w ramach przeglądu i analizy norm, NKP współpracujące z Zespołem 
Budownictwa zaproponowały wycofanie ze zbioru norm nieaktualnych. Normy te po 
przeprowadzonej ankiecie powszechnej wycofano ze zbioru, z uwzględnieniem wyników 
ankiety, jak również zgodnie z przyjętym wówczas założeniem, że normy powołane w normach 
wytypowanych do obowiązkowego stosowania nie mogą być wycofane. 

Innym zagadnieniem jest grupa 18 norm przestarzałych, niedostosowanych do 
obecnych potrzeb budownictwa (nawet sprzed 20 i 30 lat), dotyczących warunków 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz norm nie objętych zakresem tematycz-
nym żadnej z komisji współpracujących z Zespołem Budownictwa. Mają one być objęte 
zakresem tematycznym przewidywanej do powołania NKP ds. Kwalifikacji Przedsię-
biorstw i Procesu Budowlanego. Do chwili obecnej NKP nie została powołana, ponie-
waż nie zgłosiła się żadna jednostka zainteresowana finansowaniem komisji (zebra-
nie informacyjne odbyło się w roku 1997), a w komitetach technicznych CEN/TC 303 
i CEN/TC 330 dotyczących tej tematyki prowadzone są prace, natomiast nie ma jeszcze 
przyjętych EN. 

Aktualnie NKP prowadzą bieżącą analizę norm z zakresu swojej tematyki i systematy-
cznie zastępują normy, które tracą aktualność, normami EN (jeżeli takie istnieją) lub 
nowelizują normy własne ze środków finansowych zainteresowanych użytkowników. 
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9. Prenormy (ENV) 

Prenormy ENV to dokumenty przyjęte tymczasowo przez jednostkę normalizującąi roz-
powszechniane w celu zebrania koniecznych doświadczeń wynikających z ich stosowa-
nia, na których powinna być oparta norma. W zakresie budownictwa ENV dotyczą 
głównie projektowania konstrukcji budowlanych oraz niektórych wyrobów przeznaczo-
nych dla budownictwa, jak np. beton. 

W szczególnie trudnych przypadkach EN opracowywane są dwuetapowo. Pierwszy 
etap to uzgodnienie treści ENV oraz jej próbne stosowanie w krajach członkowskich 
CEN. Drugi etap to opracowanie i uzgodnienie tekstu EN w wyniku zebranych doświad-
czeń z próbnego stosowania ENV. Ponieważ ustawa o normalizacji z 3 IV 1993 r. nie 
przewiduje opracowywania norm do doświadczalnego stosowania, nie ma możliwości 
wprowadzania ENV na zasadach podobnych, jak się to czyni w odniesieniu do norm 
europejskich. 

W związku z tym w niektórych NKP opracowywane są PN (własne) z wykorzystywa-
niem możliwych do przyjęcia w polskich warunkach postanowień zawartych w ENV. 

Opracowano w ten sposób i ustanowiono: 

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia staty-
styczne i projektowanie 

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru 

- Wymagania podstawowe 

oraz przygotowuje się do ustanowienia: 

- PN-B-03150 Projektowanie konstrukcji drewnianych 
- PN-B-03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywo-

wych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie 

10. Aprobaty techniczne 

Nie wszystkie wyroby przeznaczone dla budownictwa produkowane są na podstawie 
polskich normy. W wielu przypadkach norm takich nie ma lub właściwości użytkowe 
wyrobu odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się istotnie od właściwości 
określonych w polskich normach. W takich przypadkach - w świetle wymagań stawia-
nych przez prawo budowlane - producent wyrobu powinien się ubiegać o uzyskanie 
aprobaty technicznej na produkowany przez jego firmę wyrób. 

Szczegółowe zasady udzielania aprobat technicznych i postępowania aprobacyjnego 
oraz wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania jest podany w roz-
porządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(DzU nr 107/98, poz. 679). 

Przedmiotem aprobaty technicznej może być wyrób stosowany pojedynczo lub jako 
zestaw o określonych właściwościach użytkowych i wprowadzony do obrotu w komple-
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cie. Konieczność opracowywania aprobat technicznych wynika z zapisu Prawa budow-
lanego oraz jego aktów wykonawczych, nakładających na producenta obowiązek uzy-
skiwania certyfikatu zgodności danego wyrobu z dokumentem odniesienia, jakim jest 
właściwa przedmiotowo polska norma lub aprobata techniczna - w odniesieniu do 
wyrobu, dla którego nie ustanowiono polskiej normy lub którego właściwości użytkowe, 
odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości wyrobu 
określonych w polskiej normie. 

11. Stopień wdrożenia europejskich norm budowlanych 
do polskich norm 

Spośród istniejących 785 EN (według stanu na dzień 31 marca 2000 r.) wprowadzono 
do zbioru polskich norm 286 (PN-EN), co stanowi 36,4%. Do wdrożenia pozostało 499 
EN. W kolejnych latach 2000, 2001 i 2002 należy wprowadzać średnio około 160 EN. 
W roku 1999 wprowadzono 139 norm europejskich z zakresu budownictwa. Wskazuje 
to jednoznacznie na ogromny wysiłek, zarówno intelektualny, jak i finansowy uczestni-
ków procesu normalizacji. Ponadto należy się spodziewać dużego napływu nowo 
ustanowionych norm europejskich, ponieważ w aktualnych programach prac komitetów 
technicznych CEN tematycznie związanych z budownictwem, znajduje się 1400 tematów, 
z czego 889 to prEN na wysokim etapie opracowania. Dodatkowym utrudnieniem może 
być fakt, iż w wielu komitetach technicznych CEN normy ustanawiane są tematycznymi 
pakietami od kilku do kilkunastu norm. 

Należy zwrócić uwagę, że dotychczas żadna norma europejska nie została ogłoszona 
przez Komisję Europejską normą zharmonizowaną z Dyrektywą 89/106/EEC „Wyroby 
budowlane". Do pełnego zharmonizowania obszaru wyrobów budowlanych potrzeba 
będzie łącznie około 900 norm wyrobu i około 1500 norm z nimi związanych, opisujących 
metody badań. 

Z potrzebnych do funkcjonowania Dyrektywy 89/106/EEC norm przyjętych zostało 
ponad 230 norm spełniających postanowienia mandatów, a kolejnych 300 prEN jest 
w trakcie ankietyzacji. 

Przewiduje się, że w roku 2000 Komisja Europejska ogłosi listę około 70 norm 
europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EEC Wyroby budowlane. 
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