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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0315),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0150/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
21 септември 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейската стандартизация също (2) Европейската стандартизация също 

                                               
1 ОВ C 376, 22.12.2011 г., стр. 69.
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така допринася за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Стандартите оказват значително 
положително икономическо 
въздействие, например като създават 
благоприятна среда за взаимното 
икономическо навлизане на вътрешния 
пазар и насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло. Стандартите 
могат да поддържат и повишават 
качеството, предоставят информация и 
гарантират оперативната и техническата 
съвместимост (като по този начин 
увеличават стойността за 
потребителите).

така допринася за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Европейската стандартизация 
укрепва глобалната 
конкурентоспособност на 
европейската индустрия, когато се 
определя в координация с 
международните организации за 
стандартизация, а именно 
Международната организация за 
стандартизация (ISO), 
Международната електротехническа 
комисия (IEC) и Международния съюз 
по далекосъобщенията (ITU).
Стандартите оказват значително 
положително икономическо 
въздействие, например като създават 
благоприятна среда за взаимното 
икономическо навлизане на вътрешния 
пазар и насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло. Стандартите 
могат да поддържат и повишават 
качеството, предоставят информация и 
гарантират оперативната и техническата 
съвместимост (като по този начин 
увеличават стойността за 
потребителите).

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейските стандарти следва да 
продължат да се приемат от 
европейските органи за стандартизация, 
а именно: Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), Европейският
комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC) и 
Европейският институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI).

(3) Европейската система за 
стандартизация следва да продължи 
да бъде организирана в съответствие 
с принципите на прозрачност, 
откритост, безпристрастност, 
консенсус, поддържане, наличие, 
качество, стабилност, ефективност, 
независимост от специфични 
интереси, пазарна адекватност, 
съгласуваност и когато е приложимо, 
вземане на решения на основата на  
национално представителство. 
Европейските стандарти следва да 
продължат да се приемат от 
европейските организации за 
стандартизация, а именно: Европейския
комитет за стандартизация (CEN), 
Европейския комитет за стандартизация 
в електротехниката (CENELEC) и 
Европейския институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI).

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 

(12) Стандартите могат да способстват 
за това, да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението, 
социалното приобщаване и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
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предприятия и да улесни търговския 
обмен.

конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в 
системата за стандартизация, така че 
съществува риск при изготвянето на 
стандартите да не бъдат взети под 
внимание потребностите и интересите 
на МСП. Поради това от съществено 
значение е да се подобри тяхното 
представителство и участие в процеса 
на стандартизация, особено в 
рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти 
за конкурентоспособността на 
предприятията и особено на малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче са 
недостатъчно представени и не са 
включени в подходяща степен в 
системата за стандартизация, така че 
съществува риск при изготвянето на 
стандартите да не бъдат взети под 
внимание потребностите и интересите 
на МСП. Поради това е необходимо да 
се подобри участието на МСП на 
национално равнище, където те 
могат да бъдат по-ефективни поради 
по-ниските разходи и липсата на 
езикови бариери, в съответствие с 
принципа на национално делегиране. 
Поради това от съществено значение е 
настоящият регламент да подобри 
тяхното представителство и участие в 
националните технически комитети и 
да гарантира техния практически 
достъп до стандарти.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Европейските стандарти са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на МСП, които 
обаче като цяло не са достатъчно добре 
представени в дейностите по 
стандартизация, по-специално на 
европейско равнище. По тази причина
настоящият регламент следва да 
гарантира подходящо
представителство на МСП в процеса 
на европейска стандартизация от
субект, притежаващ нужната 
компетентност.

(14) Европейските стандарти са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на МСП, които 
обаче като цяло не са достатъчно добре 
представени в европейските дейности
по стандартизация. Поради това 
националните делегати, които са 
членове на европейски технически 
комитети, следва да представляват 
интересите на МСП по по-
систематичен и ефикасен начин. 
Освен това настоящият регламент 
следва да гарантира подходящо
участие на МСП в процеса на 
европейска стандартизация чрез субект,
който е в ефективен контакт с МСП 
и техни организации на национално 
равнище и ги представлява по 
надлежен начин.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В повечето държави членки 
публичните органи проявяват 
ограничен интерес към участие в 
процеса на разработване на 
стандарти въпреки значението на 
стандартизацията като инструмент 
в подкрепа на политиките и 
законодателството на Съюза. Поради 
това настоящият регламент следва 
да гарантира участието на публични 
органи във всички национални 
технически комитети, които 
отразяват разработването или 
преразглеждането на европейски 
стандарти по искане на Комисията. 
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Участието на национални органи е 
от особено решаващо значение за 
правилното функциониране на 
законодателството в областите, 
обхванати от „новия подход“, и за 
избягването на последващи 
възражения срещу хармонизирани 
стандарти.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Стандартите следва, доколкото това 
е възможно, да отчитат въздействието 
върху околната среда през целия жизнен 
цикъл на продуктите и услугите. Важни 
и публично достъпни инструменти за 
оценяване на подобно въздействие през 
целия жизнен цикъл са разработени от 
Съвместния изследователски център на 
Комисията.

(16) Стандартите следва, доколкото това 
е възможно, да отчитат въздействието 
върху околната среда през целия жизнен 
цикъл на продуктите и услугите. Важни 
и публично достъпни инструменти за 
оценяване на подобно въздействие през 
целия жизнен цикъл са разработени от 
Съвместния изследователски център на 
Комисията (JRC). Ето защо 
настоящият регламент следва да 
гарантира това, че JRC може да 
изпълнява активна роля в 
европейската система за 
стандартизация.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Жизнеспособността на 
сътрудничеството между Комисията и 
системата за европейска стандартизация 

(17) Жизнеспособността на 
сътрудничеството между Комисията и 
системата за европейска стандартизация 
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зависи от внимателното планиране на 
бъдещи искания за разработване на 
стандарти. Това планиране би могло да 
се подобри, по-специално благодарение 
на приноса на заинтересованите страни. 
Предвид това че в Директива 98/34/ЕО 
вече е заложена възможност за 
отправяне на искане към европейските 
органи за стандартизация за изготвянето 
на европейски стандарти, е 
целесъобразно да се въведе по-добро и 
по-прозрачно планиране в рамките на 
годишна работна програма, която следва 
да съдържа общо описание на всички 
искания за стандарти, които Комисията 
възнамерява да отправи към 
европейските органи за стандартизация.

зависи от внимателното планиране на 
бъдещи искания за разработване на 
стандарти. Това планиране би могло да 
се подобри, по-специално благодарение 
на приноса на заинтересованите страни. 
Предвид това че в Директива 98/34/ЕО 
вече е заложена възможност за 
отправяне на искане към европейските 
организации за стандартизация за 
изготвянето на европейски стандарти, е 
целесъобразно да се въведе по-добро и 
по-прозрачно планиране в рамките на 
годишна работна програма, която следва 
да съдържа общо описание на всички 
искания за стандарти, които Комисията 
възнамерява да отправи към 
европейските организации за 
стандартизация. Въпреки това, тъй 
като стандартите са преди всичко 
пазарен инструмент, е необходимо да 
се гарантира високо равнище на 
сътрудничество между европейските 
организации за стандартизация и 
Комисията при изготвянето на 
нейната годишна европейска 
стандартизационна работна 
програма, за да се гарантира, че 
стандартите, които Комисията има 
намерение да поиска от европейските 
организации за стандартизация, са 
обусловени от пазара.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Необходимо е също така по-
добро консултиране между 
Комисията и европейските 
организации за стандартизация преди 
отправянето на искане за извършване 
на нова дейност по стандартизация, 
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за да се даде възможност на 
европейските организации за 
стандартизация да анализират 
пазарната адекватност на 
предложената тема, да гарантират, 
че става дума само за определяне на 
техническите средства за постигане 
на политическите цели, поставени 
от законодателя, и да отговорят по-
бързо дали могат да извършат 
исканата дейност по 
стандартизация.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) За да се ускори процесът на 
стандартизация и да се улесни 
участието на всички заинтересовани 
страни в него, европейските и 
националните организации за 
стандартизация следва да използват 
по най-добрия начин информационни 
и комуникационни технологии в 
своите методи на работа.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) При придобиването на хардуер, 
софтуер и услуги в сферата на 
информационните технологии органите 
на публичната власт следва да използват 
по най-добрия начин пълния набор от 

(19) При придобиването на хардуер, 
софтуер и услуги в сферата на 
информационните технологии органите 
на публичната власт следва да използват 
по най-добрия начин пълния набор от 
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относими стандарти, например като 
подбират стандарти, които могат да 
бъдат приложени от всички 
заинтересовани доставчици, което ще 
позволи да има по-голяма конкуренция 
и да се намали рискът от нейното 
блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги се посочва, че в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки техническите спецификации 
следва да бъдат определени чрез 
позоваване на националните стандарти, 
които транспонират европейски 
стандарти, европейски технически 
одобрения, общи технически 
спецификации, международни 
стандарти, други технически справочни 
системи, установени от европейските 
организации за стандартизация, или, 
когато такива не съществуват, чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителните дейности 
както и използването на стоките, или 
еквивалентно позоваване.
Стандартите в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии обаче често биват 
разработвани от други изготвящи 
стандарти организации и не попадат в 
никоя от категориите стандарти и 
одобрения, определени в директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е 
необходимо да се предвиди 

относими технически спецификации, 
например като подбират технически 
спецификации, които могат да бъдат 
приложени от всички заинтересовани 
доставчици, което ще позволи да има 
по-голяма конкуренция и да се намали 
рискът от нейното блокиране. В 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на поръчки от 
възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги се посочва, че в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки техническите спецификации 
следва да бъдат определени чрез 
позоваване на националните стандарти, 
които транспонират европейски 
стандарти, европейски технически 
одобрения, общи технически 
спецификации, международни 
стандарти, други технически справочни 
системи, установени от европейските 
организации за стандартизация, или, 
когато такива не съществуват, чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителните дейности 
както и използването на стоките, или 
еквивалентно позоваване.
Техническите спецификации в сферата 
на информационните и 
комуникационните технологии обаче 
често биват разработвани от други 
изготвящи стандарти организации и не 
попадат в никоя от категориите 
стандарти и одобрения, определени в 
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. 
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възможността техническите 
спецификации за възлагане на 
обществени поръчки да могат да се 
позовават на стандарти в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии, с цел да се отговори на 
бързото развитие в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии, да се улесни 
предоставянето на трансгранични 
услуги, да се поощри конкуренцията и 
да се създаде благоприятна среда за 
оперативната съвместимост и 
иновациите.

Поради това е необходимо да се 
предвиди възможността техническите 
спецификации за възлагане на 
обществени поръчки да могат да се 
позовават на технически 
спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии, с цел да се отговори на 
бързото развитие в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии, да се улесни 
предоставянето на трансгранични 
услуги, да се поощри конкуренцията и 
да се създаде благоприятна среда за 
оперативната съвместимост и 
иновациите.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Някои стандарти в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии не са разработвани в 
съответствие с критериите, заложени в 
приложение 3 към Споразумението за 
техническите пречки пред търговията. 
Поради това в настоящия регламент 
следва да се предвиди процедура за 
подбор на стандартите в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии, които могат да се използват 
в процедури за възлагане на обществени 
поръчки, която да включва обширна 
консултация с широк кръг от 
заинтересовани страни, в т.ч. 
европейските органи за стандартизация, 
предприятията и органите на 
публичната власт. С настоящия 
регламент следва също така да се 
установят изисквания под формата на 
списък с характеристики за тези 

(20) Някои технически спецификации
в сферата на информационните и 
комуникационните технологии не са 
разработвани в съответствие с 
критериите, заложени в приложение 3 
към Споразумението за техническите 
пречки пред търговията. Поради това в 
настоящия регламент следва да се 
предвиди процедура за подбор на 
технически спецификации в сферата 
на информационните и 
комуникационните технологии, които 
могат да се използват в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, която 
да включва обширна консултация с 
широк кръг от заинтересовани страни, в 
т.ч. европейските органи за 
стандартизация, предприятията и 
органите на публичната власт. С 
настоящия регламент следва също така 
да се установят изисквания под формата 
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стандарти и свързаните с тях процеси 
на стандартизация. Тези 
характеристики следва да гарантират 
съобразяването с целите на публичните 
политики и обществените потребности и 
да се основават на разработените в 
рамките на Световната търговска 
организация критерии по отношение на 
международните организации за 
стандартизация.

на списък с характеристики за тези 
технически спецификации и 
свързаните с тях процеси на 
разработване. Тези характеристики 
следва да гарантират съобразяването с 
целите на публичните политики и 
обществените потребности и да се 
основават на разработените в рамките 
на Световната търговска организация 
критерии по отношение на 
международните организации за 
стандартизация.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Избраните стандарти в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии могат да допринесат за 
прилагането на Решение № 922/2009/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за решения за 
оперативна съвместимост за 
европейските публични администрации 
(ISA), с което се определя програма за 
решения за оперативна съвместимост за 
европейските публични администрации 
и за институциите и органите на Съюза 
за периода 2010—2015 г., която 
предоставя общи и съвместни решения 
за улесняване на оперативната 
съвместимост.

(22) Избраните технически 
спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии могат да допринесат за 
прилагането на Решение № 922/2009/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. за решения за 
оперативна съвместимост за 
европейските публични администрации 
(ISA), с което се определя програма за 
решения за оперативна съвместимост за 
европейските публични администрации 
и за институциите и органите на Съюза 
за периода 2010—2015 г., която 
предоставя общи и съвместни решения 
за улесняване на оперативната 
съвместимост.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Финансирането на дейностите по 
стандартизация следва също така да е в 
състояние да обхване подготвителните 
или спомагателните дейности във 
връзка със създаването на стандарти или 
други стандартизационни продукти. 
Това е необходимо предимно за 
работата, включваща изследвания, 
подготвянето на предварителните 
документи за законодателство, 
междулабораторни тестове и 
валидиране или оценяване на 
стандартите. Насърчаването на 
развитието на стандартизацията на 
европейско и международно равнище 
следва да продължи и чрез програми за 
техническо подпомагане на трети 
държави и за сътрудничество с тези 
държави. С цел подобряване на достъпа 
до пазара и повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията в Съюза, следва да се 
предвиди възможността за предоставяне 
на безвъзмездни средства и на други 
органи посредством покани за 
представяне на предложения или, когато 
това е необходимо, чрез възлагане на 
договори.

(29) Финансирането на дейностите по 
стандартизация следва също така да е в 
състояние да обхване подготвителните 
или спомагателните дейности във 
връзка със създаването на стандарти или 
други стандартизационни продукти. 
Това е необходимо предимно за 
работата, включваща изследвания, 
подготвянето на предварителните 
документи за законодателство, 
междулабораторни тестове. 
Насърчаването на развитието на 
стандартизацията на европейско и 
международно равнище следва да 
продължи и чрез програми за 
техническо подпомагане на трети 
държави и за сътрудничество с тези 
държави. С цел подобряване на достъпа 
до пазара и повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията в Съюза, следва да се 
предвиди възможността за предоставяне
на безвъзмездни средства на 
субектите, извършващи 
гореспоменатите дейности,
посредством покани за представяне на 
предложения или, когато това е 
необходимо, чрез възлагане на 
договори.

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С цел да се актуализират списъците 
на европейските органи за 
стандартизация, да се адаптират към 
техническия прогрес критериите за 
признаване на стандартите в сферата на 

(33) С цел да се актуализират списъците 
на европейските органи за 
стандартизация, да се адаптират към 
техническия прогрес критериите за 
признаване на стандартите в сферата на 
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информационните и комуникационни 
технологии и да се адаптират към 
промените критериите за 
организациите, представляващи МСП и 
заинтересованите обществени групи по 
отношение на техния характер на 
организации с нестопанска цел и
представителност, следва да бъде 
делегирано на Комисията правомощието 
за приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
измененията на приложенията към 
настоящия регламент. От особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище.

информационните и комуникационни 
технологии и да се адаптират към 
промените критериите за 
организациите, представляващи МСП и 
заинтересованите обществени групи по 
отношение на тяхната 
представителност, следва да бъде 
делегирано на Комисията правомощието 
за приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора, що се отнася до 
измененията на приложенията към 
настоящия регламент. От особена 
важност е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове, Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
навременно и подходящо предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При подготвянето и съставянето 
на делегирани актове Комисията 
следва да осигури едновременното, 
своевременно и по подходящ начин 
предаване на съответните документи 
на Европейския парламент и Съвета.

заличава се

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С оглед на гореизложеното 
директиви 98/34/ЕО, 89/686/ЕИО, 
93/15/ЕИО, 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 
95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 
2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 
2009/23/ЕО следва да бъдат съответно 
изменени.

(39) С оглед на гореизложеното 
директиви 89/686/ЕИО, 93/15/ЕИО, 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО следва да 
бъдат съответно изменени.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация, установена с консенсус 
и одобрена от признат орган по 
стандартизацията, за повтарящо се 
или продължаващо ползване, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
приет от международен орган за 
стандартизация;

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
приет от международна организация за 
стандартизация;
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)
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Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските органи за 
стандартизация;

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от една от европейските 
организации за стандартизация;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „хармонизиран стандарт“ е 
европейски стандарт, приет въз основа 
на отправено от Комисията искане за 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация;

в) „хармонизиран стандарт“ е 
европейски стандарт, приет въз основа 
на отправено от Комисията искане за 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация, позоваването 
на който е публикувано в Официален 
вестник на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
приет от национален орган за 
стандартизация;

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
приет от национална организация за 
стандартизация;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
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наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „ИКТ стандарт“ е стандарт в 
сферата на информационните и 
комуникационните технологии;

заличава се

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „техническа спецификация“ е 
спецификация, съдържаща се в 
документ, който определя един от 
следните елементи:

(4) техническа спецификация“ е 
спецификация, съдържаща се в 
документ, който определя 
техническите изисквания, на които 
трябва да съответства определен 
продукт, процес, услуга или система и
който определя един от следните 
елементи

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „ИКТ техническа спецификация“ 
е техническа спецификация в 
сферата на информационните и 
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съобщителните технологии;

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „национална организация за 
стандартизация“ е орган, посочен в 
приложение Iа;

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националните органи за 
стандартизация не могат да 
възразят срещу включването на даден 
обект на стандартизация в 
работната програма на европейски 
орган за стандартизация.

заличава се

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикуването на проектите на 
стандарти става по начин, който дава 
възможност на страните, установили 
се в други държави-членки, да 
представят своите коментари;

a) публикуването на проектите на 
стандарти става по начин, който дава 
възможност на националните 
организации за стандартизация да 
представят своите коментари;
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Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По време на изготвянето на 
европейски стандарт и след неговото 
одобрение националните организации 
за стандартизация не предприемат 
никакви действия, които биха могли 
да засегнат предвидената 
хармонизация, и по-конкретно не 
публикуват във въпросната област
нов или изменен национален 
стандарт, който не е изцяло в 
съответствие с който и да е 
съществуващ европейски стандарт.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
Използване на интернет и 

информационни и комуникационни 
технологии в системата за 

стандартизация
Националните и европейските 
организации за стандартизация 
насърчават използването на 
интернет и на информационни и 
комуникационни технологии в 
системата за стандартизация, по-
конкретно като:
а) предоставят на всички 
заинтересовани страни лесен за 
ползване механизъм за онлайн 
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консултации за представянето на 
коментари относно проекти на 
стандарти;
б) организират, доколкото е 
възможно, виртуални срещи 
(включително чрез конферентна 
връзка в интернет или чрез видео 
конферентна връзка) на 
техническите комисии.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), потребителските 
организации и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни, по-специално 
чрез организациите, посочени в 
приложение III, на ниво разработване на 
политики и поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските организации за 
стандартизация осигуряват подходящо 
участие на всички заинтересовани 
страни, включително на публичните 
органи, на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейските органи за 2. Европейските организации за 
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стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е 
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.

стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове, Съвместния 
изследователски център на 
Комисията, университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е 
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания, иновациите и 
технологичното развитие.

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното разработване, 
по-конкретно като:
а) предоставят на своя уебсайт 
безплатни резюмета на 
стандартите;
б) прилагат специални тарифи за 
предоставяне на МСП на стандарти 
и предоставят пакети стандарти на 
намалена цена;
в) определят в годишните си програми 
проектите за стандартизация, които 
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са от особено значение за МСП;
г) предоставят на МСП свободен 
достъп до участие в дейности по 
стандартизация.
2. Националните организации за 
стандартизация изпращат годишен 
доклад до европейските организации 
за стандартизация относно 
предприетите от тях действия за 
спазване на изискванията, посочени в 
параграф 1, и всички други мерки за 
подобряване на участието на МСП в 
техните дейности по 
стандартизация. Те публикуват този 
доклад на своята уеб страница.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Обмен на най-добри практики за МСП
Националните организации за 
стандартизация извършват обмен на 
най-добри практики, имащ за цел 
повишаването на участието на МСП 
в дейностите по стандартизация и 
нарастването и улесняването на 
използването на стандартите.

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 5 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Участие на публични органи в 
европейската стандартизация

Държавите членки осигуряват 
участието на публичните органи, по-
конкретно на органите за пазарен 
надзор, в националните дейности за 
стандартизация, имащи за цел 
разработването или 
преразглеждането на стандарти, 
изискани от Комисията в 
съответствие с член 7, параграф 1.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема годишна работна 
програма в областта на европейската 
стандартизация, в която се посочват 
европейските стандарти и европейските 
стандартизационни документи, чието 
изготвяне тя възнамерява да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
в съответствие с член 7.

1. Комисията, след консултации с 
европейските организации за 
стандартизация, приема годишна 
работна програма в областта на 
европейската стандартизация, в която се 
посочват европейските стандарти и 
европейските стандартизационни 
документи, чието изготвяне тя 
възнамерява да поиска от европейските 
организации за стандартизация в 
съответствие с член 7, параграф 1.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията предоставя на 
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разположение на своята интернет 
страница работната програма, 
посочена в параграф 1, и я съобщава 
на Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Съвместен научноизследователски 

център
Съвместният научноизследователски 
център на Комисията оказва помощ 
за изготвянето на работната 
програма, посочена в член 6, параграф 
1, и участва в дейностите на 
Европейските организации за 
стандартизация, като предоставя 
експертен научен опит в своята 
област, за да бъде гарантирано, че при 
изготвянето на стандартите се 
отчитат икономическата 
конкурентоспособност и 
обществените потребности, като 
например устойчивостта по 
отношение на околната среда и 
въпроси, свързани с 
безопасността/сигурността.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 

1. Комисията може да поиска от една
или няколко европейски организации за 
стандартизация да изготвят европейски 
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стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на разумен срок. Съответният стандарт 
или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус. За тази цел искането от 
страна на Комисията се оповестява 
след провеждането на консултации с 
европейските организации за 
стандартизация и със съответните 
заинтересовани участници.

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В тримесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответния европейски орган за 
стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

3. В двумесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответната европейска организация
за стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти в сферата на ИКТ Технически спецификации в сферата на 
ИКТ

Or. en
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Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Използване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите 
на публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ 
стандарти технически спецификации, 
които не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

По предложение на държава членка
или по своя собствена инициатива 
Комисията може да реши, след 
провеждане на консултации с 
европейските организации за 
стандартизация, да реши да използва 
ИКТ технически спецификации, които 
не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Употреба на ИКТ стандарти в 
обществените поръчки

Употреба на ИКТ технически 
спецификации в обществените поръчки

Or. en
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Изменение 45
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ стандартите по член 9 
представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

ИКТ технически спецификации по 
член 9 представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други органи, натоварени с 
изпълнението на дейностите по букви 
a), в) и ж) от параграф 1, в 
сътрудничество с европейските органи
за стандартизация.

б) други национални или европейски
органи, натоварени с изпълнението на 
дейностите по букви a), в) и ж) от 
параграф 1, в сътрудничество с 
европейските организации за 
стандартизация.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) проверката на качеството на 
европейските стандарти и 
европейските стандартизационни 
документи и на тяхното 
съответствие със съответните 
политики и законодателство на 
Съюза;

заличава се

Or. en
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Изменение 48
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) разработката и преразглеждането 
на европейските стандарти и 
европейските стандартизационни 
документи по член 11, параграф 1, 
буква а),

заличава се

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани по подходящ начин в 
работата по европейска стандартизация, 
в съответствие с член 5, параграф 1.

б) Европейските организации за 
стандартизация осигуряват 
подходящо участие на МСП, 
организациите на потребителите и 
представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни в работата по европейска 
стандартизация, в съответствие с член 5, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) актуализиране на списъка на 
европейските органи за стандартизация, 
посочени в приложение I;

а) актуализиране на списъка на 
европейските организации за 
стандартизация, посочени в приложение 
I;

Or. en
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Изменение 51
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) изготвяне и актуализиране на 
списъка на националните организации 
за стандартизация, посочени в 
приложение Iа;

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адаптиране към техническия прогрес 
на посочените в приложение ІI критерии 
за признаване на стандарти в сферата 
на ИКТ;

б) адаптиране към техническия прогрес 
на посочените в приложение ІI критерии 
за признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ;

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове, което се дава на Комисията, е 
обвързано с условията, предвидени в 
настоящия член.

(не засяга българския текст)

Or. en
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Изменение 54
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощие по член 
16 се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от 1 януари 2013 г.

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
16, се предоставя на Комисията за срок 
от пет години, считано от 1 януари 
2013 г. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощие 
най-късно девет месеца преди края на 
петгодишния период. Делегирането 
на правомощия се подновява 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент или Съветът 
може по всяко време да оттегли 
делегирането на правомощията по 
член 16. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на посочените
в него правомощия. Решението за 
оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са влезли в сила.

3. Европейският парламент или Съветът 
може по всяко време да оттегли 
делегирането на правомощие по член 
16. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на посоченото
в него правомощие. Решението за 
оттегляне влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на нито един от
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила.

Or. en
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Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет в съответствие с 
член 16, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
е повдигнал възражение в двумесечен 
срок от уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт, или 
ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

(не засяга българския текст)

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията може да покани 
организациите, посочени в 
приложения I, Ia и III, както и други 
заинтересовани участници, на 
заседанията на комисията в 
качеството на наблюдатели.

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представителството на МСП, 
организациите на потребителите и 

б) представителството на МСП, 
организациите на потребителите и 



PR\886241BG.doc 35/41 PE478.420v01-00

BG

заинтересованите страни, 
представляващи екологични и социални 
интереси, в националите органи за 
стандартизация.

заинтересованите страни, 
представляващи екологични и социални 
интереси, в националите организации за 
стандартизация.

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) представителството на МСП въз 
основа на докладите, посочени в член 
5а, параграф 2.

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Преглед

Комисията разглежда 
необходимостта от допълнителни 
мерки за опростяване на 
финансирането на 
стандартизацията на равнище ЕС и 
намаляване на административната 
тежест за европейските организации 
за стандартизация, като се отчита 
докладът, посочен в член 19, параграф 
1, буква а). Комисията представя 
своите заключения в доклад, който 
трябва да бъде представен на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок до 1 януари 2015 г., и представя, 
ако е уместно, законодателно 
предложение за изменение на 
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настоящата директива.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува списък на 
националните органи за стандартизация 
и всяка актуализация на този списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Комисията публикува списък на 
националните организации за 
стандартизация и всяка актуализация на 
този списък в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа 
Национални организации за 
стандартизация

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Техническите спецификации са 
разработени от организация с 
нестопанска цел, която е професионално 
сдружение, браншова или 
професионална асоциация или друга 
организация с членски състав, която в 
рамките на своята област на 
компетентност разработва стандарти в 

2. Техническите спецификации са 
разработени от организация с 
нестопанска цел, която е професионално 
сдружение, браншова или 
професионална асоциация или друга 
организация с членски състав, която в 
рамките на своята област на 
компетентност разработва технически 
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сферата на информационните и 
комуникационните технологии и не е 
европейски, национален или 
международен орган за 
стандартизация, в рамките на процеси, 
които отговарят на следните критерии:

спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии и не е европейска, 
национална или международна 
организация за стандартизация, в 
рамките на процеси, които отговарят на 
следните критерии:

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

техническите спецификации са 
разработени на основата на отворен 
процес на вземане на решения, достъпен 
за всички заинтересовани субекти на 
пазара или пазарите, обхванати от 
стандарта;

техническите спецификации са 
разработени на основата на отворен 
процес на вземане на решения, достъпен 
за всички заинтересовани страни на 
пазара или пазарите, обхванати от тази 
техническа спецификация;

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение III – буква а – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) е упълномощена в поне две трети 
от държавите-членки от организации 
с нестопанска цел, представляващи 
МСП, да представлява интересите на 
МСП в процеса на стандартизация на 
европейско равнище.

iii) е упълномощена от организации с 
нестопанска цел, представляващи по-
голямата част от МСП във всички 
държави членки, да представлява 
интересите на МСП в процеса на 
стандартизация на европейско равнище.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В памет на Алберто Норманд, 
заради човешките и 
професионалните му качества, 
които надхвърляха всички 
стандарти

I. Предложение на Комисията

На 1 юни 2011 г. Европейската комисия прие „Пакета за стандартизация“, състоящ се 
от предложение за регламент, целящо да преразгледа и замени действащата правна 
рамка относно европейската стандартизация,1 оценка на въздействието и съобщение, в 
което се представя стратегическа визия за европейската стандартизация през 
следващото десетилетие.

Предложеният регламент са основава на две общи консултации с обществеността, 
проведени през 2009 и 2010 г., работата на експертната група за преглед на 
европейската система за стандартизация (EXPRESS), Бялата книга „Модернизиране на 
стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС — Пътят напред“ и резолюцията на 
Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на европейската 
стандартизация.2

II. Обща позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията да се преразгледа европейската 
система за стандартизация, като се отчита надлежно искането на Парламента за 
преработка, целяща да се запазят многобройните успешни елементи от системата, да се 
отстранят недостатъците и да се постигне правилният баланс между националното, 
европейското и международното измерение.

При съставянето на този доклад докладчикът взе предвид констатациите в доклада на 
EXPRESS, който съдържа определени важни препоръки и отговорите от обществената 
консултация на Комисията относно прегледа на европейската система за 
стандартизация. Докладчикът взе предвид също така и заключенията от публичното 
изслушване, организирано от комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите на 23 ноември 2011 г., и имаше възможността да се консултира 
подробно с представители на националните и европейските организации за 
стандартизация и с ключовите заинтересовани страни, включени в процеса на 
                                               
1 - Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година относно стандартизацията в сферата на 
информационните технологии и телекомуникациите;
- Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на 
процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти;
- Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за 
финансиране на европейската стандартизация.
2 Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на европейската 
стандартизация (2010/2051(INI)).
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разработване на стандарти. Становището на Европейския икономически и социален 
комитет (докладчик: A. Пецини) също беше надлежно разгледано.

Докладчикът включи в настоящия проектодоклад сравнително ограничен брой 
изменения с оглед подобряване на европейската система за стандартизация в 
настоящите ѝ граници и при тясно сътрудничество със Съвета.

а) Улесняване на достъпа до стандарти и увеличаване на участието на МСП в 
процеса на определяне на стандарти

Въпреки че малките и средните предприятия представляват гръбнак на европейската 
икономика, тяхното участие в стандартизацията не винаги е съизмеримо със 
стопанското им значение. Стандартите не винаги се разработват така, че да отчитат 
особеностите и средата на МСП, и в частност на малките предприятия, 
микропредприятията и занаятчийските предприятия. Следователно е необходимо да се 
гарантира, че стандартите са разбираеми и лесни за употреба, така че да могат да се 
прилагат по-добре от всички потребители. Също така следва да се вземат мерки, за да 
се гарантира, че МСП са в състояние изцяло да участват в разработването на стандарти 
и че имат лесен достъп до тях. Поради това докладчикът въвежда редица изменения с 
широката цел да укрепи участието на МСП в дейностите по стандартизация, особено на 
национално равнище, и да улесни достъпа им до стандарти. 

б) Осигуряване на участието на публичните органи в европейската 
стандартизация

Докладчикът иска да подчертае, че публичните органи в повечето държави членки 
проявяват ограничен интерес към участие в процеса на разработване на стандарти 
въпреки значението на стандартизацията като инструмент в подкрепа на 
законодателството и политиките на ЕС. Докладчикът счита, че държавите членки, и по-
специално органите за пазарен надзор, следва да изпращат представители, които да 
участват във всички национални технически комитети, отразяващи разработването на 
стандарти, поискано от Комисията. Участието на национални органи е особено 
критично за правилното функциониране на законодателството в областите, обхванати 
от „новия подход“, и за избягването на последващи възражения във връзка с 
хармонизирани стандарти.

в) Даване възможност за участие на заинтересовани страни от обществеността в 
европейската стандартизация

Докладчикът отчита значението на принципа за национално делегиране като 
крайъгълен камък на европейската система за стандартизация, особено в процеса на 
разработване на стандарти от страна на Европейския комитет по стандартизация (CEN) 
и Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC). Следва 
обаче да се отбележи, че — както се потвърждава от няколко проучвания — участието 
на заинтересованите страни, представляващи обществени интереси, като потребителите 
(включително хората с увреждания), природозащитниците и работниците, остава много 
слабо или въобще липсва в националните технически комитети. Поради това е 
необходима да се гарантира пряко участие на тези заинтересовани страни на 
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европейско равнище чрез запазване на финансовата подкрепа за европейските 
организации, създадени да представят тези публични интереси. Тяхното включване 
дава на системата значителен елемент на легитимност, подобрява качеството на 
консенсуса и прави европейските стандарти по-представителни. 

г) Стандартизация в сферата на услугите

Стандартите допринасят за значително подобряване на качеството и безопасността на 
стоките, но в сферата на услугите наличието им изостава чувствително от стопанското 
значение и потенциала на този сектор.  Разработването на европейски стандарти за 
услуги съгласно Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар ще 
породи по-нататъшна хармонизация в сектора на услугите, ще увеличи прозрачността, 
качеството и конкурентоспособността на европейските услуги и ще стимулира 
конкуренцията, иновациите, намаляването на пречките пред търговията и защитата на 
потребителите. Поради това докладчикът подкрепя предложението на Комисията за 
включване на стандартите в областта на услугите в правната рамка на стандартизацията 
на равнище ЕС, тъй като това ще предостави подходящо правно основание, с помощта 
на което Комисията може да изисква от европейските организации за стандартизация 
да разработват стандарти в ясно определени и внимателно подбрани области, като 
едновременно с това се гарантира, че стандартите в областта на услугите отразяват 
потребностите на пазара и потребителите, като се отчита общественият интерес.

д) Подобрение и ускоряване на процеса на определяне на стандарти на равнище 
ЕС чрез по-голяма прозрачност и консултации 

Докладчикът счита, че е от съществено значение в разумен срок да се разработят 
европейски стандарти, особено в тези области, които спешно се нуждаят от стандарти, 
с цел да отговорят на изискванията на публичните политики и бързо променящите се 
пазарни условия; Докладчикът следователно приканва европейските и национални 
организации по стандартизация да продължат да усъвършенстват ефективността си, 
като имат предвид, че ускоряването на процеса на стандартизация не трябва да се 
осъществява в ущърб на принципите за откритост, качество, прозрачност и консенсус 
сред всички заинтересовани страни.

Докладчикът счита, че процесът на определяне на стандарти ще бъде отчасти ускорен 
чрез по-добро консултиране между Комисията и европейските организации за 
стандартизация преди предоставянето на мандат , което ще даде възможност на 
европейските организации за стандартизация да анализират пазарната адекватност на 
предложената тема, да гарантират, че става дума само за определяне на техническите
средства за постигане на политическите цели, поставени от законодателя, и да 
отговорят по-бързо дали могат да извършат проекта по стандартизация. За тази цел 
докладчикът предлага етап на провеждане на консултации между Комисията, 
европейските организации за стандартизация и съответните заинтересовани участници 
по време на изготвянето на мандата, за да бъде гарантирана пазарната адекватност на 
изисканите стандарти. Също така следва да се провеждат широки консултации с всички 
заинтересовани участници преди приемането на годишната работна програма на 
Комисията в областта на европейската стандартизация.
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Докладчикът подчертава също така значението на комисията, определена в член 18 от 
предложения регламент като форум между Комисията и държавите членки за 
разискване на въпроси, свързани със стандартизацията. Докладчикът счита, че когато е 
уместно, комисията следва да бъде открита за наблюдатели от страна на националните 
и европейските организации за стандартизация и за всички заинтересовани участници. 

е) Технически спецификации в сферата на ИКТ 

Докладчикът отчита, че форумите и консорциумите допринасят значително за 
системата за стандартизация, като предоставят ИКТ спецификации с глобално 
значение, които често са по-отворени за иновативни технологии. Докладчикът изразява 
съгласие с въвеждането на нова система, която да позволи използването в областта на 
обществените поръчки на спецификации, разработени от организации, различни от 
европейските организации за стандартизация. Въпреки това трябва да се подчертае, че 
тези спецификации трябва да имат статус, различен от този на стандартите, и че следва 
да се провеждат консултации с европейските организации за стандартизация, за да се 
гарантира съгласуваността на системата. 

ж) Финансиране

Докладчикът съзнава, че съществуващата система на финансиране от ЕС в подкрепа на 
стандартизацията на равнище ЕС води често до неудовлетворение поради високите 
разходи за извършване на одит и забавянето на разрешаването на плащанията, които 
понякога превишават ползите от финансовата подкрепа. В това предложение 
Комисията е положила значителни усилия за намаляване на административната тежест 
за Комисията и европейските организации за стандартизация, например чрез 
възможността за значително опростяване на режима на еднократните суми, който да не 
е свързан по никакъв начин с каквито и да било проверки на действителните разходи по 
изпълнението. Настоящото предложение е стъпка напред към основана на резултатите 
система, почиваща върху определянето на договорени показатели и цели. Докладчикът 
приканва Комисията да гарантира финансовата устойчивост на системата и да 
предложи, в контекста на бъдещото преразглеждане на Финансовия регламент на ЕС, 
допълнителни мерки за намаляване на административната тежест. 

III. Заключение

Цел на настоящия проект на доклад е да очертае ключовите въпроси, които е 
необходимо да бъдат внимателно разгледани в настоящото предложение с цел 
улесняване на разискванията в комисията. Въпреки че докладчикът си запазва правото 
да внася допълнителни изменения след допълнително проучване на предложението на 
Комисията и провеждане на допълнителни консултации, на този етап нейното 
намерение е да породи плодотворна дискусия в комисията и очаква с нетърпение 
допълнителни предложения.


