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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prihodnosti evropske standardizacije
(2010/2051(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju javne razprave o prihodnosti evropske standardizacije, ki jo je 23. junija 
2010 pripravil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov,

– ob upoštevanju odzivov na javno posvetovanje Komisije o pregledu evropskega 
standardizacijskega sistema (ki je potekalo od 23. marca do 21. maja 2010),

– ob upoštevanju študije o oceni učinka na temo „standardizacijskega svežnja“, ki jo je 
izvedel generalni direktorat Komisije za podjetništvo in industrijo (9. marca 2010),

– ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov za pregled evropskega 
standardizacijskega sistema (EXPRESS) z naslovom „Standardizacija za konkurenčno in 
inovativno Evropo: vizija za leto 2020“ (iz februarja 2010),

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija predsedniku Komisije z naslovom 
„Nova strategija za enotni trg“ z dne 9. maja 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“(KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju študije o dostopu malih in srednjih podjetij do evropske standardizacije iz 
avgusta 2009, ki sta jo naročila Evropski odbor za standardizacijo (CEN) ter Evropski 
odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC), pri čemer gre za omogočanje 
malim in srednjim podjetjem, da bi imela večjo korist od standardov in udeležbe v 
standardizaciji,

– ob upoštevanju študije o dostopu do standardizacije, ki jo je izvedel generalni direktorat 
Komisije za podjetništvo in industrijo (10. marca 2010),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 21. decembra 2009 o izvajanju Direktive 
98/34/ES v obdobju 2006–2008 (KOM(2009)0690) ter priloženega delovnega dokumenta 
služb Komisije (SEC(2009)1704),

– ob upoštevanju bele knjige z dne 3. julija 2009 z naslovom „Posodobitev standardizacije 
IKT v EU – pot naprej“ (KOM(2009)0324),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. septembra 2008 o standardizaciji in inovacijah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2008 z naslovom „Za večji prispevek 
standardizacije k inovacijam v Evropi“ (KOM(2008)0133),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. oktobra 2004 o vlogi evropske 
standardizacije v okviru evropskih politik in zakonodaje (KOM(2004)0674) ter 
priloženega delovnega dokumenta služb Komisije o izzivih evropske standardizacije,
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. februarja 2004 o vključevanju okoljskih 
vidikov v evropsko standardizacijo (KOM(2004)0130),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 26. julija 2001 o načelih 
evropske politike o mednarodni standardizaciji (SEC(2001)1296),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 1999 o poročilu Komisije o 
učinkovitosti in odgovornosti na področju evropske standardizacije v okviru novega 
pristopa1,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 13. maja 1998 o učinkovitosti in odgovornosti na 
področju evropske standardizacije v okviru novega pristopa (KOM(1998)0291),

– ob upoštevanju Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 2006 o financiranju evropske standardizacije2,

– ob upoštevanju Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1988 
o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov3,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na 
področju informacijske tehnologije in telekomunikacij4,

– ob upoštevanju dunajskega sporazuma iz junija 1991 o tehničnem sodelovanju med 
Mednarodno organizacijo za standardizacijo in Evropskim odborom za standardizacijo ter 
dresdenskega sporazuma iz septembra 1996 o izmenjavi tehničnih podatkov med 
Evropskim odborom za standardizacijo v elektrotehniki in Mednarodno komisijo za 
elektrotehniko,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2010) ter 
mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,

A. ker je bil evropski standardizacijski sistem osrednji element pri ustvarjanju enotnega trga, 
zlasti zaradi uporabe standardov na ključnih zakonodajnih področjih na podlagi novega 
pristopa, vključenega v novi zakonodajni okvir,

B. ker je sedanji pravni okvir prispeval k uspehu evropske standardizacije in omogočil 
razvoj evropskih standardov, ki jih potrebujejo vsi gospodarski akterji, da bi zagotovili 
nemoteno delovanje notranjega trga, pospešili svetovno trgovino, olajšali dostop do trga 
ter povečali trajnostno rast in konkurenčnost,

C. ker ima evropski standardizacijski sistem ključno vlogo pri odzivanju na naraščajoče 
potrebe v evropskih politikah in zakonodaji glede standardov, s katerimi bi zagotovili 

                                               
1 UL C 150, 28. 5. 1999, str. 624.
2 UL L 315, 15. 11. 2006, str. 9.
3 UL L 204, 21. 7. 1998, str. 37–48.
4 UL L 36, 7. 2. 1987, str. 31–37.
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varnost proizvodov, dostopnost, inovacije, povezljivost in varstvo okolja,

D. ker je v Montijevem poročilu o novi strategiji za enotni trg poudarjeno, da je treba 
pregledati evropski standardizacijski postopek, pri čemer je treba ohraniti prednosti 
sedanjega sistema in vzpostaviti pravo ravnovesje med evropsko in nacionalno 
razsežnostjo,

E. ker se mora evropska standardizacija – zaradi obravnavanja prihodnjih potreb podjetij in 
potrošnikov ter uporabe vseh njenih morebitnih koristi za podporo javnim in družbenim 
ciljem – prilagoditi izzivom, ki jih prinašajo globalizacija, podnebne spremembe,
nastajanje novih gospodarskih sil in razvoj tehnologije,

Uvod

1. pozdravlja namero Komisije, da opravi pregled evropskega standardizacijskega sistema, 
zato da bi ohranila številne njegove uspešne sestavine, izboljšala pomanjkljivosti in 
vzpostavila pravo ravnovesje med evropsko in nacionalno razsežnostjo; poudarja, da bi 
moral predlagani pregled temeljiti na prednostih obstoječega sistema, ki pomenijo trdno 
podlago za izboljšanje, pri čemer se je treba vzdržati korenitih sprememb, ki bi 
spodkopale njegove osrednje vrednote;

2. pozdravlja poročilo skupine strokovnjakov za pregled evropskega standardizacijskega 
sistema (EXPRESS); poziva evropske in nacionalne organizacije za standardizacijo, 
države članice in Komisijo, naj uresničijo strateška priporočila, da bi vzpostavili evropski 
standardizacijski sistem, ki bi se bil sposoben odzvati na družbene in gospodarske potrebe 
ter ohraniti vodilno vlogo v globalnem standardizacijskem sistemu;

3. poudarja, da mora predlog Komisije za pregled sedanjega pravnega okvira evropske 
standardizacije spremljati strateški dokument, s katerim bi vzpostavili celovit okvir za 
ukrepanje na evropski in nacionalni ravni, vključno s konkretnimi predlogi za tiste 
izboljšave, ki jih ni mogoče izvesti s pregledom zakonodaje; poudarja, da ta strateški 
dokument ne bi smel biti omejen na priporočila iz poročila skupine strokovnjakov za 
pregled evropskega standardizacijskega sistema;

4. podpira namero Komisije, da bi v pravni okvir evropske standardizacije vključila načela iz 
sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tehničnih ovirah v trgovini (preglednost, 
odprtost, nepristranskost, konsenz, učinkovitost, pomembnost in doslednost), zato da bi 
okrepila njihovo izvajanje v evropskem standardizacijskem sistemu; 

5. vendar poudarja, da ta načela sama po sebi niso dovolj za zagotovitev ustrezne 
zastopanosti malih in srednjih podjetij ter socialnih interesnih skupin – zlasti tistih, ki 
zastopajo interese v zvezi z zdravjem in varnostjo, potrošniki in okoljem –, v procesu 
standardizacije; zato meni, da je vključitev dodatnega načela uravnotežene zastopanosti 
bistveni element, saj je vedno, kadar gre za javni interes, izredno pomembno enakovredno 
vključiti stališča vseh interesnih skupin, zlasti pri oblikovanju standardov, s katerimi naj 
bi podprli zakonodajo in politike EU;

6. poudarja, da so standardi sicer prispevali k znatnemu izboljšanju kakovosti in varnosti 
blaga, vendar na področju storitev še zdaleč niso tako številčni, da bi bili sorazmerni z 
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gospodarskim pomenom in potencialom tega sektorja; ugotavlja zlasti, da število 
nacionalnih standardov za storitve, ki so v zadnjih letih nastali v Evropi, močno presega 
število evropskih standardov, oblikovanih v tem sektorju;

7. ugotavlja, da standardi za storitve pogosto ustrezajo nacionalnim posebnostim in da je 
njihov razvoj povezan s potrebami trga; vendar poudarja, da bo razvoj evropskih 
standardov za storitve, kot je določeno v Direktivi 2006/123/ES o storitvah na notranjem 
trgu, pripomogel k nadaljnji uskladitvi v storitvenem sektorju, povečal preglednost, 
kakovost in konkurenčnost evropskih storitev ter spodbudil konkurenco, inovacije, 
odpravo trgovinskih ovir in varstvo potrošnikov;

8. zato podpira namero Komisije, da bi standarde za storitve vključila v pravni okvir 
evropske standardizacije, saj s tem ne bo zgolj zagotovila obveščanja o vseh nacionalnih 
standardih za storitve, ki bi lahko pomenili tehnične ovire za trgovino na notranjem trgu, 
ampak bo tudi pripravila primerno pravno podlago, s katero bo lahko evropskim 
organizacijam za standardizacijo, in sicer Evropskemu odboru za standardizacijo, 
Evropskemu odboru za standardizacijo v elektrotehniki in Evropskemu inštitutu za 
telekomunikacijske standarde, naročila oblikovanje standardov v storitvenem sektorju;

Okrepitev evropskega standardizacijskega sistema

(a) Splošne točke

9. ponovno potrjuje, da se je evropska standardizacija v podporo zakonodaji na podlagi 
novega pristopa izkazala za uspešno in bistveno orodje za dokončno oblikovanje enotnega 
trga; ugotavlja, da se je v zadnjih letih povečalo število standardizacijskih mandatov v 
podporo zakonodaji na področjih, ki presegajo tista na podlagi novega pristopa, kar kaže 
na to, da je bil ta model sprejet v številnih politikah EU; meni, da je zaželeno uporabo 
standardov razširiti na druga področja zakonodaje in politik Unije, ne le na enotni trg, pri 
čemer je treba upoštevati posebne značilnosti zadevnih področij v skladu z načeli boljše 
zakonodaje;

10. vztraja, da je izredno pomembno potegniti jasno črto med zakonodajo in standardizacijo, 
zato da bi preprečili vsakršno napačno razlaganje ciljev predpisov in zaželene ravni 
varstva; poudarja, da mora biti evropski zakonodajalec izredno pozoren in natančen pri 
opredelitvi osnovnih zahtev v pravni ureditvi, Komisija pa mora jasno in točno opredeliti 
cilje standardizacije v okviru mandatov; poudarja, da bi morala biti vloga 
standardizacijskih organov omejena na opredelitev tehničnih sredstev za doseganje ciljev, 
ki jih določi zakonodajalec, pri čemer je treba zagotoviti visoko raven varstva;

11. poziva Komisijo, naj razvije in izvaja izboljšane sisteme za usklajevanje 
standardizacijskih politik in dejavnosti, ki bi morale zajemati vse z javno politiko 
povezane vidike standardizacijskega postopka, od oblikovanja do vzpostavitve mandatov, 
prek spremljanja dela tehničnega odbora, pri čemer je treba zagotoviti, da oblikovani 
standardi izpolnjujejo osnovne zahteve zadevne zakonodaje, do uradnega sprejetja, objave 
in uporabe standardov;

12. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo „svetovalci za novi pristop“ pri preverjanju, ali so 
usklajeni standardi v skladu z ustrezno zakonodajo EU; opozarja na dejstvo, da te 
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svetovalce zaenkrat izbirajo evropske organizacije za standardizacijo in da ti delujejo 
znotraj teh organizacij, ki zaradi tega nosijo veliko upravno breme, včasih pa to tudi 
povzroča zaskrbljenost pri interesnih skupinah glede nepristranskosti in neodvisnosti 
postopka; zato poziva Komisijo, naj oceni potrebo po reviziji obstoječih postopkov; poleg 
tega meni, da bi morala Komisija opredeliti postopek, s katerim bi zagotovila, da so 
standardi, za katere so bili izdani mandati, v skladu z drugimi politikami in zakonodajo 
EU, ki presegajo okvir novega pristopa;

(b) Izboljšanje dostopa do standardizacijskega postopka

13. priznava načelo nacionalnih delegacij kot temelj evropskega standardizacijskega sistema, 
zlasti pri postopku razvoja standardov Evropskega odbora za standardizacijo in 
Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki; vendar ugotavlja, da – kot je bilo 
potrjeno v študiji o dostopu do standardizacije – v veliki večini evropskih držav socialne 
interesne skupine pri oblikovanju standardov sodelujejo zelo malo ali pa sploh ne;

14. spodbuja evropske in nacionalne organe za standardizacijo, naj spodbujajo in omogočajo 
učinkovito sodelovanje vseh interesnih skupin v standardizacijskem postopku, zlasti 
predstavnikov malih in srednjih podjetij, potrošnikov (vključno z invalidi in ranljivimi 
potrošniki), okoljevarstvenikov ter delavcev in organov, ki zastopajo druge družbene 
interese;

15. poudarja potrebo po zagotovitvi neposredne udeležbe socialnih interesnih skupin na 
evropski ravni, ki je priznana že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, da bila njihova 
stališča učinkoviteje izražena, saj je njihovo zastopstvo v nacionalnih tehničnih odborih še 
vedno šibko; glede na to, da je bilo pri povečevanju udeležbe socialnih interesnih skupin 
na nacionalni ravni doseženega zelo malo napredka, potrjuje, da je treba finančno in 
politično podporo evropskim organizacijam, ustanovljenim za zastopanje teh interesnih 
skupin, ohraniti vsaj še v obdobju do leta 2020;

16. meni, da bi bilo treba tem evropskim organizacijam dodeliti močnejšo vlogo v evropskih 
organizacijah za standardizacijo; priporoča, da bi brez poseganja v načelo nacionalnih 
delegacij vsem tem organizacijam dali možnost glasovanja v tehničnih organih evropskih 
organizacij za standardizacijo pod pogojem, da so pridružene članice ali sodelujoče 
partnerice evropskih organizacij za standardizacijo in so sodelovale pri obravnavanju 
posameznih zadev na tehnični ravni; meni, da bi morale imeti te organizacije možnost 
simboličnega glasovanja pod enakimi pogoji pri uradnem sprejemanju standardov, ki se 
ne bi nujno štelo pri izidu glasovanja, vendar bi pokazalo raven podpore, ki jo ima 
posamezni standard med vsemi interesnimi skupinami;

17. pozdravlja nedavni razvoj v Mednarodni organizaciji za standardizacijo, zlasti model, 
uporabljen za razvoj standarda ISO 26000 za družbeno odgovornost, v katerem so 
nacionalni organi za standarde v delovno skupino lahko imenovali samo po enega 
predstavnika iz vsake od šestih opredeljenih kategorij interesnih skupin (industrija, 
potrošniki, vlada, delavci, nevladne organizacije in dodatna kategorija (storitve, podpora, 
raziskave in drugo);

18. meni, da bi s podobnimi postopki, pri katerih gre za vnaprej določeno število sedežev za 
različne organizacije interesnih skupin, bistveno izboljšali tradicionalni postopek 
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razvijanja standardov v podporo politikam in zakonodaji EU; vztraja, da bi morale 
evropske organizacije za standardizacijo kljub sedanjim težavam pri posploševanju 
uporabe takega modela več interesnih skupin nemudoma preučiti ta pristop kot drugo 
možnost za oblikovanje standardov na področjih javnega interesa, zato da bi zagotovile 
uravnoteženo sprejemanje odločitev; predlaga, da bi odbor 98/34 (ali njegov naslednik) 
pri obravnavanju nekega mandata odločil, ali bo uporabi alternativni model, če zadevni 
standard narekuje pridobitev širše udeležbe interesnih skupin; poudarja, da tak model ne 
bi vplival na načelo nacionalnih delegacij, saj bi osnutek standarda še vedno preučili 
zrcalni nacionalni odbori, sprejet pa bi bil na podlagi ponderiranih glasov nacionalnih 
organov za standarde;

(c) Okrepitev načela nacionalnih delegacij

19. poudarja, da so nacionalni organi za standarde sicer bistveni element evropskega 
standardizacijskega sistema, vendar med njimi obstajajo številne razlike glede sredstev, 
strokovnih izkušenj in znanja ter udeleženosti interesnih skupin v standardizacijskem 
postopku; poudarja, da zaradi obstoječih neenakosti nastaja veliko neravnovesje v njihovi 
učinkoviti udeležbi v evropskem standardizacijskem sistemu;

20. poziva Komisijo in evropske organizacije za standardizacijo, naj spodbujajo programe 
usposabljanja in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi šibkejši nacionalni organi za 
standarde, ki zaenkrat še nimajo sekretariatov tehničnih odborov, prevzeli dejavnejšo 
vlogo v standardizacijskem postopku;

21. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito zastopanje vseh pomembnih interesnih 
skupin v nacionalnih tehničnih odborih, in sicer tako, da vzpostavijo mehanizme za 
spremljanje in poročanje ter po potrebi zagotovijo finančno podporo za šibkejše socialne 
interesne skupine, zato da bi olajšale njihovo udeležbo;

22. obžaluje, da javni organi v večini držav članic kažejo omejeno zanimanje za udeležbo pri 
postopku razvijanja standardov, ne glede na pomembnost standardizacije kot orodja za 
podporo zakonodaji in javnim politikam; poziva države članice, še posebej pa organe za 
nadzor trga, naj pošljejo predstavnike, ki bodo sodelovali v vseh nacionalnih tehničnih 
odborih, ki odražajo razvoj standardov v podporo politikam in zakonodaji EU; poudarja, 
da je udeležba nacionalnih organov v razpravi o razvoju standardov bistvena za pravilno 
delovanje zakonodaje na področjih, ki jih zajema novi pristop, ter za preprečitev 
naknadnega uradnega nasprotovanja usklajenim standardom;

(d) Lažji dostop do standardov

23. ponovno poudarja, da udeležba malih in srednjih podjetij, ki so sicer glavni steber 
evropskega gospodarstva, v standardizaciji ni vedno sorazmerna z njihovim gospodarskim 
pomenom; poudarja, da bi morali biti standardi zasnovani in sprejeti tako, da se 
upoštevajo značilnosti in okolje malih in srednjih podjetij, zlasti malih, mikro in obrtnih 
podjetij; pozdravlja nedavne pobude, ki so jih sprejeli evropski in nacionalni organi za 
standardizacijo, da bi uresničili priporočila iz študije o dostopu malih in srednjih podjetij 
do evropske standardizacije; poudarja, da bi bilo treba sprejeti dodatne ukrepe, s katerimi 
bi zagotovili, da lahko mala in srednja podjetja v celoti sodelujejo pri razvijanju 
standardov in imajo ustrezen dostop do njih;
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24. vztraja, da je dostop uporabnikov do evropskih standardov, razvitih v podporo politikam 
in zakonodaji EU, pomembno vprašanje, ki ga je treba nadalje preučiti; meni, da bi morali 
razmisliti o različnih sistemih določanja cen za zasebne/industrijske standarde ter za 
usklajene/mandatirane standarde; poziva zlasti nacionalne organe za standarde, naj s 
posebnimi cenami in ponujanjem sklopov standardov po znižani ceni zmanjšajo stroške 
ter preučijo dodatne možnosti za izboljšanje dostopa, zlasti za mala in srednja podjetja;

25. poudarja, da bi morali biti standardi razumljivi in enostavni za uporabo, tako da jih lahko 
uporabniki bolje izvajajo; meni, da je bistveno, da se zmanjša pretirano število 
navzkrižnih sklicevanj med standardi, kadar je to primerno, ter da se obravnavajo sedanje 
težave pri prepoznavanju skupin standardov, ki se nanašajo na nek proizvod ali postopek; 
poziva nacionalne in evropske organe za standarde ter trgovinska združenja, naj 
zagotovijo uporabniku prijazne smernice za uporabo standardov;

Standardizacija v podporo inovacijam in trajni konkurenčnosti v globaliziranem okolju

26. priznava, da standardizacija sicer veliko pripomore k izkoriščanju novih tehnologij, 
vendar obstaja bistven razkorak pri prenašanju rezultatov raziskav in razvoja v razvijanje 
standardov; poudarja, da je treba izboljšati vzajemno zavedanje in sodelovanje med 
standardizacijskimi organi, inovatorji, akademiki in raziskovalnimi skupnostmi; poudarja, 
da bi z vključitvijo novega znanja v standarde, zlasti iz raziskovalnih in inovacijskih 
programov, financiranih z javnimi sredstvi, spodbudili inovacije in konkurenčnost;

27. poziva države članice, naj uporabijo evropske standarde v javnih naročilih, da bi izboljšale 
kakovost javnih storitev in spodbudile inovativne tehnologije; vendar poudarja, da 
uporaba standardov ne bi smela pomeniti dodatnih ovir, zlasti za mala podjetja, ki želijo 
sodelovati v postopkih javnih naročil;

28. priznava, da forumi in konzorciji znatno prispevajo k standardizacijskemu sistemu z 
zagotavljanjem specifikacij splošnega pomena, ki so pogosto bolj dovzetne za inovativne 
tehnologije; poudarja, da so se številni forumi in konzorciji, zlasti v sektorju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvili v globalne organizacije, ki pripravljajo 
dobro uveljavljene specifikacije na podlagi odprtih, preglednih in na soglasju temelječih 
razvojnih postopkov; meni, da morajo evropske organizacije za standardizacijo ter 
forumi/konzorciji najti načine za sodelovanje pri načrtovanju svojih dejavnosti s 
prenosom standardov na najustreznejšo raven, mednarodno ali evropsko, zato da bi 
zagotovili skladnost in preprečili drobitev ali podvajanje; poziva evropske organizacije za 
standardizacijo, naj razvijejo in izvajajo izboljšani mehanizem za sprejemanje specifikacij 
forumov/konzorcijev kot evropskih standardov, kar pa ne bi smelo omejevati možnosti, da 
jih predložijo neposredno mednarodnim organizacijam za standarde, da bi si prizadevali 
za bolj globalni status;

29. poudarja, da je treba zaščititi in okrepiti položaj Evrope v mednarodnem 
standardizacijskem okolju, da bi spodbujali razvoj mednarodnih standardov s pravim 
globalnim pomenom, olajšali trgovino in povečali evropsko konkurenčnost; 

30. poziva k ponovni zavezi za mednarodno standardizacijo na strani evropskih interesnih 
skupin in nacionalnih organov za standarde, da bi izkoristili evropski vodilni položaj in 
pridobili prednosti prvega akterja na globalnih trgih; poudarja potrebo po boljši 
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usklajenosti med evropskimi interesnimi skupinami in nacionalnimi organi za standarde v 
mednarodni standardizaciji na tehnični in politični ravni;

°
°       °

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.



PR\819699SL.doc 11/15 PE442.975v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Namen tega poročila je prispevati k potekajoči razpravi o pregledu evropskega 
standardizacijskega sistema.

Evropska komisija pripravlja standardizacijski sveženj, ki bo vključeval zakonodajni predlog, 
katerega namen bo revizija obstoječega pravnega okvira evropske standardizacije1, ter krovno 
sporočilo, s katerim bo določila standardizacijsko politiko v naslednjem desetletju. 

Komisija je pri pripravi svojega standardizacijskega svežnja za strateška priporočila zaprosila 
ključne strokovnjake. Ti so se združili v skupino strokovnjakov za pregled evropskega 
standardizacijskega sistema (EXPRESS), ki je svoja priporočila podala februarja 2010 v 
obliki priporočila z naslovom „Standardizacija za konkurenčno in inovativno Evropo: vizija 
za leto 2020“. 

Komisija je tudi pripravila javno posvetovanje o pregledu evropskega standardizacijskega 
sistema (ki je potekalo od 23. marca do 21. maja 2010) in naročila študijo o oceni učinka 
(9. marca 2010). Standardizacijski sveženj, ki je v pripravi, bo temeljil tudi na beli knjigi z 
dne 3. julija 2009 z naslovom „Posodobitev standardizacije IKT v EU – pot naprej“. 

II. Splošne pripombe poročevalca

Poročevalec pozdravlja namero Komisije, da opravi pregled evropskega standardizacijskega 
sistema, zato da bi ohranila številne njegove uspešne sestavine, izboljšala pomanjkljivosti in 
vzpostavila pravo ravnovesje med evropsko in nacionalno razsežnostjo.  

Treba je poudariti, da bi moral predlagani pregled temeljiti na prednostih obstoječega sistema, 
ki pomenijo trdno podlago za izboljšanje, pri čemer se je treba vzdržati korenitih sprememb, 
ki bi spodkopale njegove osrednje vrednote. V zvezi s tem se poročevalec ne strinja s 
številnimi možnimi politikami, ki jih vsebuje študija Komisije o oceni učinka, ker bi to 
pomenilo popolno prenovitev sistema.

Pri pripravi tega osnutka poročila je poročevalec upošteval ugotovitve iz poročila skupine 
strokovnjakov za pregled evropskega standardizacijskega sistema, ki vsebuje številna 
pomembna priporočila. Vendar poročevalec ugotavlja, da tej skupini strokovnjakov ni vedno 
uspelo pripraviti izvirnih priporočil ali doseči soglasja o ključnih vprašanjih, čemur so 
pretežno vzrok različna in včasih nasprotujoča si mnenja njenih članov. 

                                               
1 – Sklep Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na področju informacijske 
tehnologije in telekomunikacij
– Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1988 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov
– Sklep št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o financiranju 
Evropske standardizacije.
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Poročevalec je prav tako upošteval odzive na javno posvetovanje Komisije o pregledu 
evropskega standardizacijskega sistema ter sklepe javne predstavitve o prihodnosti evropske 
standardizacije, ki jo je odbor IMCO pripravil 23. junija 2010. 

Poročevalec se je tudi imel priložnost sestati s predstavniki mednarodnih organizacij za 
standardizacijo, in sicer v okviru obiska delegacije odbora IMCO v Ženevi (25. in 26. maja 
2010), ter se je obširno posvetoval z evropskimi in nacionalnimi organi za standardizacijo ter 
ključnimi interesnimi skupinami, vključenimi v postopek razvijanja standardov. 

III. Splošno mnenje poročevalca

Celotnega potenciala enotnega trga ni mogoče uresničiti brez podpore sodobnega 
standardizacijskega postopka. Evropski standardizacijski sistem je bil bistvena prvina pri 
ustvarjanju enotnega trga, zlasti zaradi uporabe standardov na ključnih zakonodajnih 
področjih na podlagi novega pristopa. Ta zakonodajna metoda je bila bistvena pri 
vzpostavljanju inovacijam prijazne pravne ureditve, kjer tehnične specifikacije, ki omogočajo 
skladnost s pravnimi zahtevami, razvijejo interesne skupine same in jih posodabljajo glede na 
zadnje stanje tehničnega razvoja. Vzajemno dogovorjeni prostovoljni standardi so omogočili 
boljšo pravno ureditev, spodbudili konkurenčnost podjetij in odpravili trgovinske ovire. 

Standardizacija ima ključno vlogo pri podpiranju naraščajočih potreb v evropskih politikah in 
zakonodaji glede standardov, s katerimi bi zagotovili varnost proizvodov, dostopnost, 
inovacije, povezljivost in varstvo okolja. Poročevalec ugotavlja, da se je v zadnjih letih 
povečalo število standardov v podporo zakonodaji na področjih, ki presegajo tista na podlagi 
novega pristopa, kar kaže, da je bil ta model sprejet v številnih politikah EU. Zaželena je 
razširitev uporabe standardov na druga področja zakonodaje in politik Unije, pri čemer je 
treba upoštevati posebne značilnosti zadevnih področij v skladu z načeli boljše zakonodaje. 

Poročevalec je v ta osnutek poročila vključil številna posebna priporočila, naslovljena na 
države članice, Evropsko komisijo ter evropske in nacionalne organe za standardizacijo, da bi 
okrepili sedanji evropski standardizacijski sistem. Treba je opozoriti, da se veliko teh 
predlogov nanaša zlasti na usklajene/mandatirane standarde, ki naj bi podprli zakonodajo in 
politike EU ter so zato bistveni za javni interes. 

Da bi poročevalec olajšal razpravo v odboru, se želi v tej obrazložitvi osredotočiti na nekatera 
priporočila iz poročila.

Okrepitev načela nacionalnih delegacij

Čeprav so nacionalni organi za standarde bistveni element evropskega standardizacijskega 
sistema, obstajajo med njimi številne razlike glede sredstev, strokovnih izkušenj in znanja ter 
udeleženosti interesnih skupin. Zaradi teh neenakosti nastaja veliko neravnovesje v njihovi 
udeležbi v evropskem standardizacijskem sistemu. Komisija, države članice in evropske 
organizacije za standardizacijo bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi šibkejši 
nacionalni organi za standarde prevzeli dejavnejšo vlogo v standardizacijskem postopku. 

Treba je tudi poudariti, da javni organi v večini držav članic kažejo omejeno zanimanje za 
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udeležbo pri postopku razvijanja standardov, ne glede na pomembnost standardizacije kot 
orodja za podporo zakonodaji in javnim politikam. Države članice, še posebej pa organi za 
nadzor trga, bi morali poslati predstavnike, ki bi sodelovali v vseh nacionalnih tehničnih 
odborih, ki odražajo razvoj standardov v podporo politikam in zakonodaji EU. 

Načelo nacionalnih delegacij je temelj evropskega standardizacijskega sistema, zlasti pri 
postopku razvijanja standardov Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora 
za standardizacijo v elektrotehniki. Vendar je treba poudariti, da – kot je bilo potrjeno v 
študiji o dostopu do standardizacije – v veliki večini evropskih držav socialne interesne 
skupine pri oblikovanju standardov sodelujejo zelo malo ali pa sploh ne.

Z redkimi omembe vrednimi izjemami je nacionalno strokovno znanje potrošniških 
organizacij v standardizaciji ponavadi razdrobljeno med številne organe ali pa ga preprosto 
sploh ni, medtem ko je v tistih redkih državah, kjer je potrošniško sodelovanje učinkovito na 
nacionalni ravni, njihovo mnenje pri oblikovanju nacionalnega stališča pogosto prezrto. 
Položaj je še toliko bolj nezadovoljiv, če pogledamo udeležbo interesnih skupin, ki zastopajo 
okoljske interese: zaenkrat sta samo dve državi članici, v katerih okoljske organizacije 
sistematično prispevajo k ustvarjanju standardov.  

Države članice bi morale zagotoviti učinkovito zastopanje vseh pomembnih interesnih skupin 
v nacionalnih tehničnih odborih, in sicer tako, da vzpostavijo mehanizme za spremljanje in 
poročanje ter po potrebi zagotovijo finančno podporo za šibkejše socialne interesne skupine, 
zato da bi jim olajšale udeležbo.

Izboljšanje dostopa do standardizacijskega postopka

Udeležba socialnih interesnih skupin – ki zastopajo zdravstvene in varnostne, potrošniške ter 
okoljske interese – sistemu daje pomemben vidik legitimnosti in odgovornosti ter izboljšuje 
kakovost soglasja, evropski standardi pa zaradi tega temeljijo na širši zastopanosti.

Evropske organizacije, ki zastopajo družbene interese, morajo zaradi tega dobiti močnejšo 
vlogo znotraj evropskih organizacij za standardizacijo, da bi bolje odražale stališča 
posameznih interesnih skupin, ki so še vedno šibke na nacionalni ravni. To bi lahko 
vključevalo glasovalne pravice, pod pogojem, da so pridružene članice ali sodelujoče 
partnerice evropskih organizacij za standardizacijo so sodelovale pri obravnavanju 
posameznih zadev na tehnični ravni.

V tem okviru je pomemben element tudi uvedba alternativnega sistema, s katerim bi 
zagotovili bolj uravnoteženo zastopanje vseh interesnih skupin v standardizacijskem 
postopku. Poročevalec pozdravlja nedavni razvoj dogodkov v Mednarodni organizaciji za 
standardizacijo, zlasti model, uporabljen za razvoj standarda ISO 26000 za družbeno 
odgovornost, v katerem so nacionalni organi za standarde v delovno skupino lahko imenovali 
samo po enega predstavnika iz vsake od šestih opredeljenih kategorij interesnih skupin. 
Podobne postopke z udeležbo več interesnih skupin, pri katerih gre za vnaprej določeno 
število sedežev za različne organizacije interesnih skupin, bi lahko uporabili kot drugo 
možnost pri oblikovanju evropskih standardov na področjih izrednega javnega interesa. 

Lažji dostop do standardov
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Čeprav so mala in srednja podjetja glavni steber evropskega gospodarstva, njihova udeležba v 
standardizaciji ni vedno sorazmerna z njihovim gospodarskim pomenom. Poleg tega standardi 
niso vedno zasnovani in sprejeti tako, da se upoštevajo značilnosti in okolje malih in srednjih 
podjetij, zlasti malih, mikro in obrtnih podjetij. Zato je treba zagotoviti, da so standardi 
razumljivi in enostavni za uporabo, tako da jih lahko uporabniki bolje izvajajo. Poleg tega bi 
bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da lahko mala in srednja podjetja v celoti 
sodelujejo pri razvijanju standardov in imajo lažji, pa tudi cenejši dostop do njih. 

Standardizacija na področju storitev

Standardi so prispevali k znatnemu izboljšanju kakovosti in varnosti blaga, vendar na 
področju storitev še zdaleč niso tako številčni, da bi dosegli gospodarski pomen in potencial 
tega sektorja. Čeprav standardi za storitve pogosto ustrezajo posebnim nacionalnim 
značilnostim in je njihov razvoj povezan s potrebami trga, bo razvoj evropskih standardov za 
storitve, kot je določeno v Direktivi 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, pripomogel k 
nadaljnji uskladitvi v storitvenem sektorju, povečal preglednost, kakovost in konkurenčnost 
evropskih storitev ter spodbudil konkurenco, inovacije, odpravo trgovinskih ovir in varstvo 
potrošnikov.

Standardizacija v podporo inovacijam

Čeprav standardizacija veliko pripomore k izkoriščanju novih tehnologij, obstaja bistven 
razkorak pri prenašanju rezultatov raziskav in razvoja v razvijanje standardov. Zato je treba 
izboljšati vzajemno zavedanje in sodelovanje med standardizacijskimi organi, inovatorji, 
akademiki in raziskovalnimi skupnostmi. Z vključitvijo novega znanja v standarde, zlasti iz 
raziskovalnih in inovacijskih programov, financiranih z javnimi sredstvi, bi spodbudili 
inovacije in konkurenčnost. Poleg tega bi morala Evropa imeti dejavnejšo vlogo pri 
spodbujanju vseevropskih medoperabilnih standardov za inovativne proizvode in tehnologije, 
npr. na področju nizkoogljičnih virov ter informacijsko-komunikacijskih storitev in 
tehnologije.

Standardizacija v globaliziranem svetu

Evropski standardizacijski sistem priznava prednostni položaj mednarodnih standardov. Toda 
evropski standardi so potrebni, kadar mednarodnih ni ali kadar ne ustrezajo za izpolnjevanje 
evropskih potreb, zlasti tistih, ki so opredeljene v evropskih politikah in zakonodaji. Evropa bi 
morala okrepiti svoj položaj v mednarodnem standardizacijskem okolju, da bi spodbudila 
razvoj standardov s pravim globalnim pomenom, olajšala trgovino in povečala evropsko 
konkurenčnost. Poleg tega bi lahko Evropa spodbujala metodologijo novega pristopa ali 
enakovredne, za standarde dovzetne regulativne modele v svojem regulativnem, s trgovino 
povezanim sodelovanjem s trgovinskimi partnericami EU. 

IV. Zaključek

Poročevalec bi želel poudariti, da bi morala potekajoča razprava o pregledu evropskega 
standardizacijskega sistema temeljiti na prednostih obstoječega sistema, ki pomenijo trdno 
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podlago za izboljšanje, pri čemer se je treba vzdržati korenitih sprememb, ki bi spodkopale 
njegove osrednje vrednote. V tem duhu predstavlja številne predloge za izboljšanje sistema v 
okviru njegovih sedanjih omejitev ter se veseli dodatnih predlogov.


