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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0315),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0150/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
21 września 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 

                                               
1Dz.U. C376 z 22.12.2011, s. 69.
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towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy przynoszą znaczne pozytywne 
skutki gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normalizacja europejska wzmacnia 
konkurencyjność przemysłu europejskiego 
na świecie, jeżeli jest opracowywana we 
współpracy z międzynarodowymi 
organizacjami normalizacyjnymi, 
a mianowicie Międzynarodową 
Organizacją Normalizacyjną (ISO), 
Międzynarodową Komisją 
Elektrotechniczną (IEC) 
i Międzynarodowym Związkiem 
Telekomunikacyjnym (ITU). Normy 
przynoszą znaczne pozytywne skutki 
gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Normy europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez europejskie organy 
normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 

(3) System normalizacji europejskiej 
nadal powinien być zorganizowany 
zgodnie z zasadami przejrzystości, 
otwartości, bezstronności, porozumienia, 
utrzymania, dostępności, jakości, 
stabilności, efektywności, niezależności 
szczególnych interesów, rynkowości, 
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(ETSI). spójności i, w stosownych przypadkach, 
podejmowania decyzji z pomocą 
krajowych przedstawicieli. Normy 
europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez Europejskie Organy 
Normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI).

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa, włączenie 
społeczne i ogólna innowacyjność. 
Inicjując opracowywanie norm 
europejskich lub międzynarodowych dla 
towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla (13) Normy są ważnym narzędziem dla 
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przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

konkurencyjności przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie 
są jednak dostatecznie reprezentowane i 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP.
Należy zatem zwiększyć uczestnictwo MŚP 
na szczeblu krajowym, gdzie mogą być 
bardziej skuteczne ze względu na niższe 
koszty i brak barier językowych, zgodnie z 
zasadą krajowej delegacji. Dlatego też 
konieczne jest, aby na mocy niniejszego 
rozporządzenia zwiększyć ich 
reprezentację i uczestnictwo w krajowych 
komitetach technicznych oraz zapewnić im 
rzeczywisty dostęp do norm.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak, ogólnie biorąc, nie są 
dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej przez jednostkę o 
właściwych kwalifikacjach.

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak, ogólnie biorąc, nie są 
dostatecznie reprezentowane w 
europejskiej działalności normalizacyjnej.
W związku z tym delegaci krajowi 
zasiadający w europejskich komitetach 
technicznych powinni reprezentować 
interesy MŚP w sposób bardziej 
systematyczny i skuteczny. Ponadto 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić właściwe uczestnictwo MŚP w 
procesie normalizacji europejskiej przez 
jednostkę, która utrzymuje rzeczywisty 
kontakt z MŚP i ich organizacjami oraz 
należycie je reprezentuje na szczeblu 
krajowym.

Or. en
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W większości państw członkowskich 
organy publiczne wykazują ograniczone 
zainteresowanie uczestnictwem w procesie 
opracowywania norm, pomimo znaczenia 
normalizacji jako narzędzia wspierającego 
unijne prawodawstwo oraz politykę. 
Dlatego też niniejsze rozporządzenie 
powinno zapewnić uczestnictwo organów 
publicznych we wszystkich krajowych 
komitetach technicznych 
odzwierciedlających rozwój lub rewizję 
norm europejskich opracowywanych na 
wniosek Komisji. Uczestnictwo organów 
krajowych ma podstawowe znaczenie dla 
właściwego funkcjonowania 
prawodawstwa w dziedzinach objętych 
nowym podejściem, a także dla uniknięcia 
sprzeciwów zgłaszanych ex post w 
stosunku do ujednoliconych norm.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W normach powinno się w możliwie 
największym stopniu uwzględniać wpływ 
na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji.

(16) W normach powinno się w możliwie 
największym stopniu uwzględniać wpływ 
na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji (JRC). Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem zagwarantować, by JRC 
mogło odgrywać aktywną rolę w 
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europejskim systemie normalizacji.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wykonalność współpracy między 
Komisją a systemem normalizacji 
europejskiej zależy od starannego 
planowania przyszłych wniosków o 
opracowanie norm. Planowanie to można 
by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi 
zainteresowanych stron. Ponieważ w 
dyrektywie 98/34/WE przewidziano już 
możliwość zwracania się do europejskich 
organów normalizacyjnych o opracowanie 
norm europejskich, właściwe jest 
wprowadzenie lepszego i przejrzystszego 
planowania w rocznym programie prac, 
który powinien obejmować przegląd 
wszystkich wniosków o opracowanie 
norm, które Komisja zamierza przedłożyć 
europejskim organom normalizacyjnym.

(17) Wykonalność współpracy między 
Komisją a systemem normalizacji 
europejskiej zależy od starannego 
planowania przyszłych wniosków o 
opracowanie norm. Planowanie to można 
by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi 
zainteresowanych stron. Ponieważ w 
dyrektywie 98/34/WE przewidziano już 
możliwość zwracania się do Europejskich 
Organów Normalizacyjnych o 
opracowanie norm europejskich, właściwe 
jest wprowadzenie lepszego i 
przejrzystszego planowania w rocznym 
programie prac, który powinien 
obejmować przegląd wszystkich wniosków 
o opracowanie norm, które Komisja 
zamierza przedłożyć Europejskim 
Organom Normalizacyjnym. Jako że 
normy są jednak przede wszystkim
narzędziem rynkowym, należy zapewnić 
wysoki poziom współpracy Europejskich 
Organów Normalizacyjnych i Komisji 
przy tworzeniu rocznego europejskiego 
programu prac normalizacyjnych w celu 
zapewnienia, aby normy, o które Komisja 
zamierza wystąpić do Europejskich 
Organów Normalizacyjnych, były 
uzasadnione rynkowo.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Efektywniejsze konsultacje między 
Komisją i Europejskimi Organami 
Normalizacyjnymi są konieczne również 
przed wydaniem wniosku dotyczącego 
nowych prac normalizacyjnych w celu 
umożliwienia Europejskim Organom 
Normalizacyjnym dokonania analizy 
rynkowości proponowanych norm, 
zapewnienia, że ograniczają się one do 
określenia środków technicznych 
zmierzających do osiągnięcia celów 
politycznych określonych przez 
prawodawcę, oraz szybszej odpowiedzi na 
pytanie, czy są w stanie podjąć się 
wymaganych prac normalizacyjnych.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) W celu przyspieszenia procesu 
normalizacji i ułatwienia uczestnictwa 
wszystkich zainteresowanych stron 
Europejskie i Krajowe Organy 
Normalizacyjne powinny jak najlepiej 
wykorzystać w ramach swoich metod 
pracy technologie informacyjno-
komunikacyjne.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy publiczne powinny jak 
najlepiej korzystać z pełnego zakresu 
stosownych norm przy zamawianiu 
sprzętu, oprogramowania i usług 
informatycznych, np. poprzez wybór norm, 
które mogą być wdrożone przez 
wszystkich zainteresowanych dostawców, 
tym samym umożliwiając większą 
konkurencję i obniżając ryzyko polegające 
na zdominowaniu przez jedną technologię 
bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz w 
dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
ustalono, że specyfikacje techniczne w 
zamówieniach publicznych powinny być 
formułowane przez odniesienie do norm 
krajowych stanowiących transpozycję 
norm europejskich, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych odnoszących się 
do projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót oraz wykorzystania produktów – lub 
przez odniesienie do równoważnych 
regulacji. Normy z dziedziny technologii 
informacyjno-komunikacyjnych są jednak 
często opracowywane przez inne 
organizacje zajmujące się 
opracowywaniem norm i nie należą do 
żadnej z kategorii norm i aprobat 
określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 

(19) Organy publiczne powinny jak 
najlepiej korzystać z pełnego zakresu 
stosownych specyfikacji technicznych przy 
zamawianiu sprzętu, oprogramowania i 
usług informatycznych, np. poprzez wybór 
specyfikacji technicznych, które mogą być 
wdrożone przez wszystkich 
zainteresowanych dostawców, tym samym 
umożliwiając większą konkurencję i 
obniżając ryzyko polegające na 
zdominowaniu przez jedną technologię 
bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz w 
dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
ustalono, że specyfikacje techniczne w 
zamówieniach publicznych powinny być 
formułowane przez odniesienie do norm 
krajowych stanowiących transpozycję 
norm europejskich, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez Europejskie Organy 
Normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych odnoszących się 
do projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót oraz wykorzystania produktów – lub 
przez odniesienie do równoważnych 
regulacji. Specyfikacje techniczne z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych są jednak często 
opracowywane przez inne organizacje 
zajmujące się opracowywaniem norm i nie 
należą do żadnej z kategorii norm i aprobat 
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2004/18/WE. Konieczne jest zatem 
umożliwienie czynienia odniesień do norm 
z dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych w specyfikacjach 
technicznych towarzyszących 
zamówieniom publicznym, w celu 
reagowania na szybki rozwój w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia 
usług transgranicznych, pobudzania 
konkurencji oraz promowania 
interoperacyjności i innowacyjności.

określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE. Konieczne jest zatem 
umożliwienie czynienia odniesień do 
specyfikacji technicznych z dziedziny 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w specyfikacjach 
technicznych towarzyszących 
zamówieniom publicznym, w celu 
reagowania na szybki rozwój w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia 
usług transgranicznych, pobudzania 
konkurencji oraz promowania 
interoperacyjności i innowacyjności.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niektóre normy z dziedziny 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych nie są opracowywane 
zgodnie z kryteriami określonymi w 
załączniku 3 do Porozumienia w sprawie 
barier technicznych w handlu. W 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
określić procedurę wyboru norm z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które mogłyby być 
stosowane w zamówieniach publicznych, 
w ramach której prowadzone byłyby 
konsultacje na szeroką skalę z wieloma 
rozmaitymi zainteresowanymi stronami, w 
tym europejskimi organami 
normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i 
organami publicznymi. W niniejszym 
rozporządzeniu należy również określić, 
w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące 
takich norm i powiązanych z nimi 
procesów normalizacyjnych. Cechy te 
powinny zapewniać przestrzeganie celów 
polityki publicznej i potrzeb społecznych 
oraz powinny się opierać na kryteriach 

(20) Niektóre specyfikacje techniczne z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych nie są opracowywane 
zgodnie z kryteriami określonymi w 
załączniku 3 do Porozumienia w sprawie 
barier technicznych w handlu. W 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
określić procedurę wyboru specyfikacji 
technicznych z dziedziny technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, które 
mogłyby być stosowane w zamówieniach 
publicznych, w ramach której prowadzone 
byłyby konsultacje na szeroką skalę z 
wieloma rozmaitymi zainteresowanymi 
stronami, w tym europejskimi organami 
normalizacyjnymi, przedsiębiorstwami i 
organami publicznymi. W niniejszym 
rozporządzeniu należy również określić, 
w postaci wykazu cech, wymogi dotyczące 
takich specyfikacji technicznych i 
powiązanych z nimi procesów 
rozwojowych. Cechy te powinny 
zapewniać przestrzeganie celów polityki 
publicznej i potrzeb społecznych oraz 
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opracowanych w ramach Światowej 
Organizacji Handlu dla międzynarodowych 
organizacji normalizacyjnych.

powinny się opierać na kryteriach 
opracowanych w ramach Światowej 
Organizacji Handlu dla międzynarodowych 
organizacji normalizacyjnych.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wybrane normy z dziedziny 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się 
do wykonania decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z 
dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
rozwiązań interoperacyjnych dla 
europejskich administracji publicznych 
(ISA), w której ustanowiono, na okres 
2010-2015, program dotyczący rozwiązań 
interoperacyjnych dla europejskich 
administracji publicznych oraz instytucji i 
organów Unii, dostarczający wspólnych i 
dzielonych rozwiązań ułatwiających 
interoperacyjność.

(22) Wybrane specyfikacje techniczne z 
dziedziny technologii informacyjno -
komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się 
do wykonania decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z 
dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
rozwiązań interoperacyjnych dla 
europejskich administracji publicznych 
(ISA), w której ustanowiono, na okres 
2010-2015, program dotyczący rozwiązań 
interoperacyjnych dla europejskich 
administracji publicznych oraz instytucji i 
organów Unii, dostarczający wspólnych i 
dzielonych rozwiązań ułatwiających 
interoperacyjność.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Finansowanie działalności 
normalizacyjnej powinno również móc 
obejmować działania wstępne i 
pomocnicze związane z tworzeniem norm 
lub innych produktów normalizacji. Jest to 
konieczne przede wszystkim w przypadku 
prac obejmujących badania, 

(29) Finansowanie działalności 
normalizacyjnej powinno również móc 
obejmować działania wstępne i 
pomocnicze związane z tworzeniem norm 
lub innych produktów normalizacji. Jest to 
konieczne przede wszystkim w przypadku 
prac obejmujących badania, 
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przygotowywanie wstępnych dokumentów 
do celów legislacyjnych, badania 
międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie 
lub ocenianie norm. Promowanie 
normalizacji na poziomie europejskim i 
międzynarodowym powinno być również 
kontynuowane dzięki programom 
dotyczącym pomocy technicznej dla 
państw trzecich i współpracy z nimi. W 
celu polepszenia dostępu do rynku oraz 
zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw w Unii powinno być 
możliwe przyznawanie dotacji innym 
organom w drodze zaproszeń do składania 
wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania 
zamówień.

przygotowywanie wstępnych dokumentów 
do celów legislacyjnych oraz badania 
międzylaboratoryjne. Promowanie 
normalizacji na poziomie europejskim i 
międzynarodowym powinno być również 
kontynuowane dzięki programom 
dotyczącym pomocy technicznej dla 
państw trzecich i współpracy z nimi. W 
celu polepszenia dostępu do rynku oraz 
zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw w Unii powinno być 
możliwe przyznawanie dotacji podmiotom 
prowadzącym wyżej wymienioną 
działalność w drodze zaproszeń do 
składania wniosków lub, w razie potrzeby, 
udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu aktualizacji wykazów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
dostosowania kryteriów uznawania norm z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych do rozwoju technicznego 
oraz dostosowania kryteriów dotyczących 
organizacji reprezentujących MŚP i 
zainteresowane grupy społeczne do 
późniejszych zmian w zakresie ich 
charakteru nienastawionego na osiąganie 
zysku oraz ich reprezentacyjności, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do zmian w 
załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby podczas prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami.

(33) W celu aktualizacji wykazów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
dostosowania kryteriów uznawania norm z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych do rozwoju technicznego 
oraz dostosowania kryteriów dotyczących 
organizacji reprezentujących MŚP i 
zainteresowane grupy społeczne do 
późniejszych zmian w zakresie ich 
reprezentacyjności, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do zmian w załącznikach do 
niniejszego rozporządzenia. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 98/34/WE, 89/686/EWG, 
93/15/EWG, 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE 
oraz 2009/23/WE.

(39) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 89/686/EWG, 93/15/EWG, 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/105/WE oraz 
2009/23/WE.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 

1. „norma” oznacza specyfikację 
techniczną ustanowioną w drodze 
porozumienia i zatwierdzoną przez 
uznaną organizację do wielokrotnego lub 
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następujących norm: ciągłego użytku, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodowy 
organ normalizacyjny;

a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez Międzynarodowy 
Organ Normalizacyjny;
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych;

b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z Europejskich 
Organów Normalizacyjnych;
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego;

c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego i do której odniesienia 
zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajowy organ 
normalizacyjny;

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez Krajowy Organ 
Normalizacyjny;
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „norma TIK” oznacza normę z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

skreślona

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „specyfikacja techniczna” oznacza 
specyfikację zawartą w dokumencie, w 
którym określono jedno z poniższych:

4. „specyfikacja techniczna” oznacza 
specyfikację zawartą w dokumencie, w 
którym określono wymagania techniczne, 
jakie musi spełniać produkt, proces, 
usługa lub system, oraz w którym 
określono jedno z poniższych:

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „specyfikacja techniczna TIK” 
oznacza specyfikację techniczną z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. „Krajowy Organ Normalizacyjny” 
oznacza organ określony w załączniku Ia;

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowe organy normalizacyjne nie skreślony
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mogą sprzeciwiać się włączeniu danego 
przedmiotu podlegającego normalizacji do 
programu prac europejskiego organu 
normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikację projektów norm w taki 
sposób, by strony mające siedzibę w 
pozostałych państwach członkowskich 
miały możliwość przedstawienia uwag;

a) publikację projektów norm w taki 
sposób, by pozostałe Krajowe Organy 
Normalizacyjne miały możliwość 
przedstawienia uwag;

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W trakcie przygotowania normy 
europejskiej lub po jej przyjęciu Krajowe 
Organy Normalizacyjne nie podejmą 
żadnych działań, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na zamierzoną 
harmonizację, oraz, w szczególności, nie 
opublikują w danym zakresie nowej czy 
zmienionej normy krajowej, która nie jest 
w pełni zgodna z jakąkolwiek istniejącą 
normą europejską.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Wykorzystanie internetu oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w 
ramach systemu normalizacyjnego

Krajowe i Europejskie Organy 
Normalizacyjne powinny promować 
wykorzystanie Internetu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
ramach systemu normalizacyjnego, w 
szczególności przez:
a) zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym stronom łatwego w 
obsłudze mechanizmu konsultacji on-line 
umożliwiającego przedstawianie uwag
dotyczących projektów norm;
b) organizowanie, w miarę możliwości, 
wirtualnych spotkań (w tym za pomocą 
konferencji internetowych lub 
wideokonferencji) komitetów 
technicznych.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację 
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie Organy Normalizacyjne 
umożliwiają odpowiednie uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
organów publicznych, małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i
co najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
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europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

2. Europejskie Organy Normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych, Wspólnego 
Centrum Badawczego Komisji i uczelni 
wyższych oraz innych podmiotów 
prawnych w działalności normalizacyjnej 
dotyczącej nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań, innowacji i rozwoju 
technologicznego.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw 

do norm
1. Krajowe Organy Normalizacyjne będą 
wspierały i ułatwiały dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
poprzez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
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norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP oraz 
oferowanie pakietów norm po obniżonej 
cenie;
c) określanie, w rocznych programach 
prac, projektów normalizacyjnych, które 
są szczególnie interesujące dla MŚP;
d) zapewnienie swobodnego dostępu MŚP 
do udziału w działalności normalizacyjnej.
2. Krajowe Organy Normalizacyjne 
przekazują roczne sprawozdanie 
Europejskim Organom Normalizacyjnym 
na temat działań mających na celu 
spełnienie wymogów określonych w ust. 1 
oraz wszelkich innych środków 
podejmowanych w celu poprawy 
uczestnictwa MŚP w realizowanej przez 
nie działalności normalizacyjnej. Krajowe 
Organy Normalizacyjne publikują to 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Wymiana sprawdzonych rozwiązań w 

odniesieniu do MŚP
Krajowe Organy Normalizacyjne powinny 
dokonywać wymiany sprawdzonych 
rozwiązań mających na celu zwiększenie 
uczestnictwa MŚP w działaniach 
normalizacyjnych oraz zwiększenie i 
ułatwienie stosowania norm.

Or. en
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
Uczestnictwo organów publicznych w 

normalizacji europejskiej
Państwa członkowskie zapewnią 
uczestnictwo organów publicznych, w 
szczególności organów sprawujących 
nadzór rynku, we wszystkich działaniach 
normalizacyjnych mających na celu 
rozwój i przegląd norm europejskich 
dokonywanych na wniosek Komisji 
zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
w zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych
zgodnie z art. 7.

1. Po konsultacji z Europejskimi 
Organami Normalizacyjnymi oraz 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
Komisja przyjmuje roczny program prac w 
zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
Europejskich Organów Normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja udostępni program prac, o 
którym mowa w ust. 1, na swojej stronie 
internetowej i przekaże go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Wspólne Centrum Badawcze

Wspólne Centrum Badawcze Komisji 
będzie brać udział w przygotowywaniu 
programu prac, o którym mowa w art. 6 
ust. 1, oraz działaniach Europejskich 
Organów Normalizacyjnych, wnosząc 
wkład w postaci wiedzy naukowej w 
zakresie swojej specjalizacji w celu 
zapewnienia, że normy uwzględniają 
konkurencyjność gospodarczą i potrzeby 
społeczne takie jak równowaga 
środowiskowa oraz kwestie 
bezpieczeństwa i ochrony.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich 
organów normalizacyjnych o sporządzenie 
w ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku Europejskich 
Organów Normalizacyjnych o 
sporządzenie w rozsądnym terminie 
projektu normy europejskiej lub 
europejskiego dokumentu 
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uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie. W tym celu wniosek Komisji 
wydaje się po konsultacji z Europejskimi 
Organizacjami Normalizacyjnymi 
i zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 
na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

3. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni Europejski 
Organ Normalizacyjny o przyznaniu 
dotacji na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy z dziedziny TIK Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Stosowanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK
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Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK 
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Na wniosek państwa członkowskiego albo 
z własnej inicjatywy Komisja może, po 
konsultacji z Europejskimi Organami 
Normalizacyjnymi, podjąć decyzję o 
stosowaniu specyfikacji technicznych TIK 
niebędących normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniających wymogi określone w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie norm TIK w zamówieniach 
publicznych

Stosowanie specyfikacji technicznych TIK 
w zamówieniach publicznych

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy TIK, o których mowa w art. 9, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Specyfikacje techniczne TIK, o których 
mowa w art. 9, stanowią wspólne 
specyfikacje techniczne, o których mowa 
w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE 
oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Or. en
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Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) innym organom, którym powierzono 
realizację prac, o których mowa w ust. 1 
lit. a), c) i g), we współpracy z 
europejskimi organami normalizacyjnymi.

b) innym krajowym i europejskim 
organom, którym powierzono realizację 
prac, o których mowa w ust. 1 lit. a), c) i 
g), we współpracy z Europejskimi 
Organami Normalizacyjnymi.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) weryfikacji jakości norm europejskich i 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych oraz ich zgodności z 
odpowiednią polityką i prawodawstwem 
Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) tworzenia i rewizji norm europejskich i 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, o których to 
czynnościach mowa w art. 11 ust. 1 lit. a);

skreślony

Or. en
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

b) Europejskie Organy Normalizacyjne 
zapewniają odpowiednie uczestnictwo 
MŚP, organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych w pracach nad normalizacją 
europejską, zgodnie z art. 5 ust. 1.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) aktualizację wykazu europejskich 
organów normalizacyjnych określonych w 
załączniku I;

a) aktualizację wykazu Europejskich 
Organów Normalizacyjnych określonych 
w załączniku I, tak aby uwzględniał on 
zmiany ich nazwy lub struktury;

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ustalenie i aktualizację wykazu 
Krajowych Organów Normalizacyjnych 
znajdującego się w załączniku Ia;

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostosowanie do rozwoju technicznego 
określonych w załączniku II kryteriów 
uznawania norm z dziedziny TIK;

b) dostosowanie do rozwoju technicznego 
określonych w załączniku II kryteriów 
uznawania specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK;

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
niniejszym artykule.

1. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 16, następuje na czas 
nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 
2013 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 16, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat 
począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnienia nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
upływem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed upływem 
każdego okresu.

Or. en
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Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 16, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po 
opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

3. Nie dotyczy wersji polskiej.      

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 16 wchodzi w życie wyłącznie jeśli ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub też jeżeli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformują 
Komisję, że nie zgłoszą sprzeciwu. Termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja może zaprosić organizacje, o 
których mowa w załącznikach I, Ia i III, 
oraz inne zainteresowane strony do 
uczestniczenia w posiedzeniach komitetu 
w charakterze obserwatorów.

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) reprezentacji MŚP, organizacji 
konsumenckich, stron zainteresowanych 
kwestiami ochrony środowiska oraz 
zainteresowanych grup społecznych w 
krajowych organach normalizacyjnych.

b) reprezentacji organizacji 
konsumenckich, stron zainteresowanych 
kwestiami ochrony środowiska oraz 
zainteresowanych grup społecznych w 
Krajowych Organach Normalizacyjnych.

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) reprezentacji MŚP na podstawie 
sprawozdań, o których mowa w art. 5a 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Przegląd

Komisja rozważy potrzebę wprowadzenia 
dodatkowych środków w celu 
uproszczenia finansowania normalizacji 
europejskiej i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla Europejskich 
Organów Normalizacyjnych, z 
uwzględnieniem sprawozdania, o którym 
mowa w art. 19 ust. 1 lit. a). Do dnia 
1 stycznia 2015 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
swoje wnioski w postaci sprawozdania, a 
w razie potrzeby złoży wniosek 
ustawodawczy w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wykaz krajowych 
organów normalizacyjnych i wszelkie jego 
aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Komisja publikuje wykaz Krajowych 
Organów Normalizacyjnych i wszelkie 
jego aktualizacje na swojej stronie 
internetowej oraz w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik Ia (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia 
Krajowe Organy Normalizacyjne
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Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne zostały 
opracowane przez organizację 
nienastawioną na osiąganie zysku, która 
jest stowarzyszeniem zawodowym, 
przemysłowym lub handlowym, lub 
dowolną inną organizacją członkowską, 
która w zakresie swej specjalizacji 
fachowej opracowuje normy z dziedziny 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i która nie jest 
europejskim, krajowym ani 
międzynarodowym organem 
normalizacyjnym, w ramach procesów, 
które spełniają następujące kryteria:

Specyfikacje techniczne zostały 
opracowane przez organizację 
nienastawioną na osiąganie zysku, która 
jest stowarzyszeniem zawodowym, 
przemysłowym lub handlowym, lub 
dowolną inną organizacją członkowską, 
która w zakresie swej specjalizacji 
fachowej opracowuje specyfikacje 
techniczne z dziedziny technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i która 
nie jest Europejskim, Krajowym ani 
Międzynarodowym Organem 
Normalizacyjnym, w ramach procesów, 
które spełniają następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

specyfikacje techniczne zostały 
opracowane w oparciu o otwarte 
podejmowanie decyzji, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty działające na rynku lub na 
rynkach objętych daną normą;

specyfikacje techniczne zostały 
opracowane w oparciu o otwarte 
podejmowanie decyzji, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony działające na rynku lub na rynkach 
objętych daną specyfikacją;

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera a) – punkt iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) została upoważniona w co najmniej
dwóch trzecich państw członkowskich 
przez nienastawione na zysk organizacje 
reprezentujące MŚP do reprezentowania 
interesów MŚP w procesie normalizacji na 
poziomie europejskim.

iii) została upoważniona we wszystkich 
państwach członkowskich przez 
nienastawione na zysk organizacje 
reprezentujące większość MŚP do 
reprezentowania interesów MŚP w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim.

Or. en
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UZASADNIENIE

Pamięci Alberta Normanda za 
jego przymioty i profesjonalizm, 
które przewyższały wszelkie 
normy

I. Wniosek Komisji

W dniu 1 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła „pakiet normalizacyjny” składający 
się z wniosku dotyczącego rozporządzenia mającego na celu dokonanie przeglądu 
i zastąpienie istniejących ram prawnych w zakresie normalizacji europejskiej1,oceny skutków 
oraz komunikatu zawierającego strategiczną wizję normalizacji europejskiej na następną 
dekadę. 

Proponowane rozporządzenie opiera się na dwóch ogólnych konsultacjach publicznych 
przeprowadzonych w latach 2009 i 2010, pracach zespołu ekspertów ds. przeglądu systemu 
normalizacji europejskiej (EXPRESS), białej księdze pt. „Modernizacja normalizacji 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. Droga naprzód” oraz rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej 
normalizacji2.

II. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeglądu 
europejskiego systemu normalizacji uwzględniający wniosek Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego przeglądu mającego na celu zachowanie wielu udanych elementów systemu, 
zaradzenie jego brakom oraz uzyskanie właściwej równowagi między wymiarem 
europejskim, krajowym i międzynarodowym.

W trakcie przygotowywania niniejszego sprawozdania sprawozdawczyni wzięła pod uwagę 
wnioski ze sprawozdania zespołu EXPRESS, które zawiera szereg istotnych zaleceń 
i odpowiedzi na publiczne konsultacje Komisji w sprawie przeglądu europejskiego systemu 
normalizacji. Sprawozdawczyni uwzględniła również wnioski z przesłuchania publicznego 
zorganizowanego przez komisję IMCO w dniu 23 listopada 2011 r. i miała okazję 
przeprowadzić rozległe konsultacje z przedstawicielami krajowych i europejskich organów 
normalizacyjnych oraz głównymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w proces 
opracowywania norm. W sprawozdaniu uwzględniono również w odpowiedni sposób opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (sprawozdawca: A. Pezzini).

                                               
1Decyzja Rady 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii 
informatycznych i telekomunikacji.
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 
finansowania normalizacji europejskiej.
2Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej 
normalizacji (2010/2051(INI)).
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W niniejszym projekcie sprawozdania sprawozdawczyni uwzględniła stosunkowo 
ograniczoną liczbę poprawek mających na celu poprawę europejskiego systemu normalizacji 
w jego obecnych granicach oraz przy ścisłej współpracy z Radą.

a) Ułatwienie dostępu do norm i zwiększanie uczestnictwa MŚP w procesie ich ustalania

Choć małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki europejskiej, ich 
zaangażowanie w normalizację nie jest zawsze współmierne do ich znaczenia gospodarczego. 
Normy nie są zawsze projektowane tak, aby uwzględniać cechy i środowisko działania 
małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególnie małych i bardzo małych przedsiębiorstw 
oraz zakładów rzemieślniczych. Dlatego też należy zagwarantować, by normy były 
zrozumiałe i łatwe w zastosowaniu, aby mogły być skuteczniej wdrażane przez wszystkich 
użytkowników. Należy również poczynić kroki w kierunku umożliwienia MŚP pełnego 
uczestnictwa w opracowywaniu norm oraz zapewnienia im łatwiejszego dostępu do nich. W 
związku z tym sprawozdawczyni wprowadziła szereg poprawek, których ogólnym celem jest 
zwiększenie uczestnictwa MŚP w działaniach normalizacyjnych, w szczególności na szczeblu 
krajowym, oraz ułatwienie im dostępu do norm. 

b) Zapewnienie uczestnictwa organów publicznych w normalizacji europejskiej

Sprawozdawczyni podkreśla również, że w większości państw członkowskich organy 
publiczne wykazują ograniczone zainteresowanie uczestnictwem w procesie opracowywania 
norm, pomimo znaczenia normalizacji jako narzędzia wspierającego unijne prawodawstwo 
oraz politykę. Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie, a w szczególności organy 
sprawujące nadzór rynku, powinny wytypować swoich przedstawicieli do wszystkich 
krajowych komitetów technicznych odzwierciedlających rozwój norm opracowywanych na 
wniosek Komisji. Udział organów krajowych ma podstawowe znaczenie dla właściwego 
funkcjonowania prawodawstwa w dziedzinach objętych nowym podejściem, a także dla 
uniknięcia sprzeciwów zgłaszanych ex post w stosunku do ujednoliconych norm.

c) Zapewnienie uczestnictwa zainteresowanych grup społecznych w normalizacji 
europejskiej

Sprawozdawczyni uznaje znaczenie zasady delegacji krajowej za kamień węgielny 
europejskiego systemu normalizacji, zwłaszcza w procesie opracowywania norm przez CEN 
i CENELEC. Należy jednak zauważyć, że – jak potwierdzają liczne badania – udział 
zainteresowanych stron reprezentujących interes społeczny, takich jak konsumenci (w tym 
osoby niepełnosprawne), ekolodzy i pracownicy, w krajowych komitetach technicznych 
pozostaje bardzo niewielki lub nie istnieje w ogóle. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie 
bezpośredniego uczestnictwa tych podmiotów na szczeblu europejskim poprzez utrzymanie 
wsparcia finansowego dla europejskich organizacji utworzonych do reprezentowania tych 
interesów publicznych. Ich zaangażowanie zapewnia systemowi istotny element 
legitymizacji, poprawia jakość porozumień oraz sprawia, że normy europejskie są bardziej 
reprezentatywne. 

d) Normalizacja w dziedzinie usług
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Normy przyczyniły się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa towarów, jednak ich 
dostępność w dziedzinie usług nie jest w żaden sposób proporcjonalna do znaczenia 
i potencjału gospodarczego tego sektora. Opracowywanie europejskich norm w zakresie 
usług, przewidziane w dyrektywie 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, 
powinno przynieść dalszą harmonizację sektora usług, przyczynić się do większej 
przejrzystości, podwyższenia jakości i konkurencyjności usług europejskich oraz wspierać 
konkurencyjność, innowacje oraz zniesienie przeszkód w handlu i ochronę konsumenta. 
Sprawozdawczyni popiera zatem wniosek Komisji dotyczący włączenia norm w zakresie 
usług w ramy prawne normalizacji europejskiej, gdyż będzie to stanowić odpowiednią 
podstawę prawną, w oparciu o którą Komisja będzie mogła wystąpić do europejskich 
organów normalizacyjnych o opracowanie norm w ściśle określonych obszarach poddanych 
wnikliwej ocenie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że normy w zakresie usług związane są z 
potrzebami rynku i konsumentów przy uwzględnieniu interesu publicznego.

e) Poprawienie i przyspieszenie europejskiego procesu ustanawiania norm poprzez 
większą przejrzystość i konsultacje 

Sprawozdawczyni uważa, że istotne jest, by europejskie normy zostały opracowane w 
rozsądnym czasie, w szczególności w tych dziedzinach, w których normy te są potrzebne jak 
najszybciej, aby spełnić wymogi polityki publicznej i szybko zmieniających się warunków 
rynkowych. Sprawozdawczyni zachęca zatem europejskie i krajowe organy normalizacyjne, 
by kontynuowały zwiększanie swojej wydajności, pamiętając, że przyspieszenie procesu 
normalizacji nie musi odbywać się kosztem zasad otwartości, przejrzystości i porozumienia 
między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sprawozdawczyni uważa, że proces ustanawiania norm ulegnie częściowemu przyspieszeniu 
dzięki efektywniejszym konsultacjom pomiędzy Komisją i europejskimi organami 
normalizacyjnymi przed wydaniem wniosku, co umożliwi europejskim organom 
normalizacyjnym dokonanie analizy rynkowości proponowanych norm, zapewnienie, że 
ograniczają się one do określenia środków technicznych niezbędnych do osiągnięcia celów 
politycznych określonych przez prawodawcę, oraz szybsze udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
czy są w stanie podjąć się wymaganych prac normalizacyjnych. W tym celu 
sprawozdawczyni proponuje uwzględnienie etapu konsultacji między Komisją, europejskimi 
organami normalizującymi i zainteresowanymi stronami w trakcie opracowywania wniosku w 
celu zapewnienia rynkowości norm będących przedmiotem wniosku. Rozległe konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami powinny mieć także miejsce przed przyjęciem 
rocznego europejskiego programu prac normalizacyjnych Komisji.

Sprawozdawczyni zwraca również uwagę na znaczenie komitetu, o którym mowa w art. 18 
proponowanego rozporządzenia, jako forum do dyskusji na temat zagadnień związanych 
z normalizacją między Komisją a państwami członkowskimi. Sprawozdawczyni uważa, że 
komitet ten powinien, w razie potrzeby, być otwarty dla obserwatorów z krajowych 
i europejskich organów normalizacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych stron. 

f) Specyfikacje techniczne TIK 

Sprawozdawczyni uznaje, że fora oraz konsorcja w znacznym stopniu przyczyniają się do 
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systemu normalizacyjnego poprzez oferowanie specyfikacji technicznych TIK o światowym 
znaczeniu, które są niejednokrotnie bardziej otwarte na nowatorskie technologie. 
Sprawozdawczyni zgadza się z wprowadzeniem nowego systemu umożliwiającego 
stosowanie w dziedzinie zamówień publicznych specyfikacji opracowanych przez organizacje 
inne niż europejskie organy normalizacyjne. Należy jednak podkreślić, że specyfikacje te 
powinny mieć inny status od norm, a w celu zapewnienia spójności systemu należy 
wprowadzić obowiązek konsultacji z europejskimi organami normalizacyjnymi w ramach 
tego procesu. 

g) Finansowanie

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że obecny system finansowania UE na rzecz 
normalizacji europejskiej często prowadzi do frustracji ze względu na wysokie koszty audytu 
i opóźnienia w zatwierdzaniu płatności, które czasami przewyższają korzyści ze wsparcia 
finansowego. We wniosku Komisja poczyniła znaczne wysiłki w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nakładanych na europejskie organy normalizacyjne, na przykład dzięki 
możliwości znacznego uproszczenia płatności ryczałtowych, w oczywisty sposób 
niepowiązanych z jakąkolwiek weryfikacją rzeczywistych kosztów wdrożenia. Niniejszy 
wniosek stanowi kolejny krok w stronę systemu opartego na wynikach, bazującego na 
określeniu uzgodnionych wskaźników i celów. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do 
zapewnienia stabilności finansowej systemu i proponuje, w świetle przyszłego przeglądu 
rozporządzenia finansowego UE, zastosowanie dodatkowych środków w celu zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych. 

III. Wnioski

Celem niniejszego projektu sprawozdania jest określenie najważniejszych kwestii, które 
wymagają szczegółowego uwzględnienia w przedmiotowym wniosku, co ułatwi prowadzenie 
dyskusji w komisji. O ile sprawozdawczyni zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowych 
poprawek po bardziej wnikliwym przeanalizowaniu wniosku Komisji i przeprowadzeniu 
dodatkowych konsultacji, o tyle jej celem na tym etapie jest zainicjowanie w komisji 
konstruktywnej dyskusji i zebranie dodatkowych uwag.


