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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0315),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0150/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 
20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 

                                               
1 JO C376, 22.12.2011, p. 69.
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întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea 
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel valoarea pentru consumatori.

întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardizarea europeană 
consolidează competitivitatea la nivel 
mondial a industriei europene atunci 
când este realizată în coordonare cu 
organizațiile internaționale de 
standardizare, și anume cu Organizația 
Internațională pentru Standardizare 
(ISO), Comisia Electrotehnică 
Internațională (IEC) și Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor 
(ITU). Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea 
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel valoarea pentru consumatori.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în 
continuare adoptate de organismele
europene de standardizare, respectiv 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN), Comitetul european pentru 
standardizare electrotehnică (CENELEC) 
și Institutul European de Standardizare în 

(3) Sistemul european de standardizare ar 
trebui să fie în continuare organizat în 
conformitate cu principiile transparenței, 
deschiderii, imparțialității, consensului, 
întreținerii, disponibilității, calității, 
stabilității, eficacității, independenței față 
de interese particulare, relevanței pe 
piață, coerenței și, după caz, procesului 
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Telecomunicații (ETSI). decizional bazat pe reprezentare 
națională. Standardele europene ar trebui 
să fie în continuare adoptate de 
organizațiile europene de standardizare, 
respectiv Comitetul European pentru 
Standardizare (CEN), Comitetul european 
pentru standardizare electrotehnică 
(CENELEC) și Institutul European de 
Standardizare în Telecomunicații (ETSI).

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea, incluziunea 
socială și inovarea în general. Prin plasarea 
dezvoltării standardelor europene sau 
internaționale pentru produse și tehnologii 
pe aceste piețe în expansiune, Europa ar 
putea crea un avantaj competitiv pentru 
întreprinderile sale și ar putea facilita 
comerțul.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
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standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

reprezentate și implicate în mod adecvat în 
sistemul de standardizare, existând, prin 
urmare, riscul ca standardele să nu ia în 
considerare nevoile și preocupările 
acestora. Este necesar, așadar, să se 
amelioreze participarea IMM-urilor la 
nivel național, nivel la care ele pot fi mai 
eficace datorită costurilor mai reduse și a 
absenței barierelor lingvistice, în 
conformitate cu principiul delegării 
naționale. Astfel, este esențial ca prin 
prezentul regulament să se 
îmbunătățească reprezentarea acestora și 
participarea lor în cadrul comitetelor 
tehnice naționale și să se asigure accesul 
lor efectiv la standarde.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în general, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să asigure o reprezentare corespunzătoare 
a IMM-urilor în procesul de standardizare 
europeană, printr-o entitate cu calificare 
corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în general, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare europeană. Prin urmare, 
delegații naționali din cadrul comitetelor 
tehnice europene ar trebui să reprezinte 
interesele IMM-urilor în mod mai 
sistematic și mai eficient. În plus, 
prezentul regulament ar trebui să asigure o 
participare corespunzătoare a IMM-urilor 
la procesul de standardizare europeană, 
printr-o entitate care să fie efectiv în 
contact cu IMM-urile și organizațiile 
acestora de la nivel național și care să le 
reprezinte în mod adecvat.

Or. en
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Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În majoritatea statelor membre, 
autoritățile publice manifestă un interes 
limitat pentru participarea la procesul de 
elaborare a standardelor, în pofida 
importanței standardizării ca instrument 
de sprijin al politicilor și al legislației 
Uniunii. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să asigure 
participarea autorităților publice în 
cadrul tuturor comitetelor tehnice 
naționale care se ocupă de elaborarea sau 
revizuirea standardelor europene 
solicitată de Comisie. Participarea 
autorităților naționale este esențială 
pentru buna funcționare a legislației în 
domeniile vizate de „noua abordare” și 
pentru evitarea obiecțiilor ex-post la 
adresa standardelor armonizate.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să 
ia în considerare impactul asupra mediului 
de-a lungul ciclului de viață al produselor 
și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare 
al Comisiei a elaborat instrumente 
importante și public disponibile pentru 
evaluarea acestui impact de-a lungul 
ciclului de viață.

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să 
ia în considerare impactul asupra mediului 
de-a lungul ciclului de viață al produselor 
și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare 
(JRC) al Comisiei a elaborat instrumente 
importante și disponibile public pentru 
evaluarea acestui impact de-a lungul 
ciclului de viață. Astfel, prezentul 
regulament ar trebui să garanteze că CCC 
poate avea un rol activ în cadrul 
sistemului de standardizare europeană.

Or. en
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și 
sistemul de standardizare europeană 
depinde de planificarea atentă a viitoarelor 
cereri privind elaborarea de standarde. 
Această planificare ar putea fi îmbunătățită 
prin contribuția părților interesate. Având 
în vedere că Directiva 98/34/CE prevede 
deja posibilitatea de a solicita 
organismelor europene de standardizare să 
elaboreze standarde europene, este 
adecvată o planificare îmbunătățită și mai 
transparentă, în cadrul unui program de 
lucru anual, care să conțină o imagine de 
ansamblu a tuturor solicitărilor de 
standarde pe care Comisia intenționează să 
le prezinte organismelor europene de 
standardizare.

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și 
sistemul de standardizare europeană 
depinde de planificarea atentă a viitoarelor 
cereri privind elaborarea de standarde. 
Această planificare ar putea fi îmbunătățită 
prin contribuția părților interesate. Având 
în vedere că Directiva 98/34/CE prevede 
deja posibilitatea de a solicita 
organizațiilor europene de standardizare să 
elaboreze standarde europene, este 
adecvată o planificare îmbunătățită și mai 
transparentă, în cadrul unui program de 
lucru anual, care să conțină o imagine de 
ansamblu a tuturor solicitărilor de 
standarde pe care Comisia intenționează să 
le prezinte organizațiilor europene de 
standardizare. Totuși, deoarece 
standardele sunt în principal un 
instrument de piață, este necesar să se 
asigure un nivel ridicat de cooperare între 
organizațiile europene de standardizare și 
Comisie în ceea ce privește stabilirea 
programului său anual de lucru în 
materie de standardizare europeană 
pentru a se garanta că standardele pe care 
Comisia intenționează să le solicite 
organizațiilor europene de standardizare 
reflectă cerințele pieței.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) O mai bună coordonare între 
Comisie și organizațiile europene de 
standardizare este necesară și înainte de 
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solicitarea unor noi activități de 
standardizare pentru a permite 
organizațiilor europene de standardizare 
să analizeze relevanța pentru piață a 
domeniului propus, să se asigure că 
standardele se limitează la definirea 
mijloacelor tehnice de realizare a 
obiectivelor de politică stabilite de 
legislator și să confirme mai rapid dacă 
sunt în măsură să desfășoare activitățile 
de standardizare solicitate.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Pentru a accelera procesul de 
standardizare și a facilita participarea în 
cadrul acestuia a tuturor părților 
interesate, organizațiile de standardizare 
europene și naționale ar trebui să utilizeze 
în mod optim, în cadrul metodelor lor de 
lucru, tehnologiile informației și 
comunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile publice ar trebui să 
valorifice întreaga gamă de standarde
relevante în momentul achiziționării de 
hardware, software și servicii legate de 
tehnologia informației, de exemplu prin 
selectarea unor standarde care pot fi puse 
în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea 

(19) Autoritățile publice ar trebui să 
valorifice întreaga gamă de specificații 
tehnice relevante în momentul 
achiziționării de hardware, software și 
servicii legate de tehnologia informației, de 
exemplu prin selectarea unor specificații 
tehnice care pot fi puse în aplicare de toți 
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ce ar permite o concurență mai mare și 
riscuri reduse de blocare. 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii prevăd că specificațiile tehnice din 
cadrul procedurilor de achiziții publice ar 
trebui să fie formulate prin referire la 
standarde naționale care transpun standarde 
europene, aprobări tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme tehnice de 
referință stabilite de organismele europene 
de standardizare sau – în lipsa acestora –
standarde naționale, aprobări naționale sau 
specificații tehnice naționale referitoare la 
proiectarea, calcularea și executarea 
lucrărilor și utilizarea produselor sau 
echivalentul acestora. Standardele din 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor sunt însă de multe ori 
dezvoltate de alte organizații care 
elaborează standarde și nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile de standarde și 
aprobări prevăzute în Directivele 
2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, 
este necesar să se prevadă posibilitatea ca 
specificațiile tehnice pentru procedurile de 
achiziții publice să poată face referire la 
standarde din domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor, pentru a 
răspunde la progresul rapid din domeniul 
tehnologiei informației și a comunicațiilor, 
a facilita furnizarea de servicii 
transfrontaliere, a încuraja competiția și a 
promova interoperabilitatea și inovarea.

furnizorii interesați, ceea ce ar permite o 
concurență mai mare și riscuri reduse de 
blocare. Directiva 2004/17/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii prevăd 
că specificațiile tehnice din cadrul 
procedurilor de achiziții publice ar trebui 
să fie formulate prin referire la standarde 
naționale care transpun standarde 
europene, aprobări tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme tehnice de 
referință stabilite de organizațiile europene 
de standardizare sau – în lipsa acestora –
standarde naționale, aprobări naționale sau 
specificații tehnice naționale referitoare la 
proiectarea, calcularea și executarea 
lucrărilor și utilizarea produselor sau 
echivalentul acestora. Specificațiile tehnice 
din domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor sunt însă de multe ori 
dezvoltate de alte organizații care 
elaborează standarde și nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile de standarde și 
aprobări prevăzute în Directivele 
2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, 
este necesar să se prevadă posibilitatea ca 
specificațiile tehnice pentru procedurile de 
achiziții publice să poată face referire la 
specificații tehnice din domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, 
pentru a răspunde la progresul rapid din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, a facilita furnizarea de 
servicii transfrontaliere, a încuraja 
competiția și a promova interoperabilitatea 
și inovarea.

Or. en
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Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Unele standarde din domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor nu 
sunt elaborate în conformitate cu criteriile 
prevăzute în anexa 3 la Acordul privind 
barierele tehnice în calea comerțului. 
Astfel, prezentul regulament ar trebui să 
prevadă o procedură pentru selectarea 
standardelor din domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor care să poată 
fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și 
care să implice o amplă consultare a unui 
spectru larg de părți interesate, inclusiv 
organisme europene de standardizare, 
întreprinderi și autorități publice. Prezentul 
regulament ar trebui, de asemenea, să 
prevadă cerințe, sub forma unei liste de 
caracteristici, pentru astfel de standarde și 
procesele asociate de standardizare. 
Aceste caracteristici ar trebui să asigure 
respectarea obiectivelor politice și ale 
societății și ar trebui să se bazeze pe 
criteriile dezvoltate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului pentru organizațiile 
internaționale de standardizare.

(20) Unele specificații tehnice din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor nu sunt elaborate în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
anexa 3 la Acordul privind barierele 
tehnice în calea comerțului. Astfel, 
prezentul regulament ar trebui să prevadă o 
procedură pentru selectarea specificațiilor 
tehnice din domeniul tehnologiilor
informației și comunicațiilor care să poată 
fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și 
care să implice o amplă consultare a unui 
spectru larg de părți interesate, inclusiv 
organisme europene de standardizare, 
întreprinderi și autorități publice. Prezentul 
regulament ar trebui, de asemenea, să 
prevadă cerințe, sub forma unei liste de 
caracteristici, pentru astfel de specificații 
tehnice și procesele asociate de elaborare. 
Aceste caracteristici ar trebui să asigure 
respectarea obiectivelor politice și ale 
societății și ar trebui să se bazeze pe 
criteriile dezvoltate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului pentru organizațiile 
internaționale de standardizare.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Standardele selectate în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor ar 
putea contribui la punerea în aplicare a 
Deciziei 922/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 

(22) Specificațiile tehnice selectate în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor ar putea contribui la 
punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
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septembrie 2009 privind soluțiile de 
interoperabilitate pentru administrațiile 
publice europene (ISA) care stabilește, 
pentru perioada 2010-2015, un program 
privind soluțiile de interoperabilitate pentru 
administrațiile publice europene și 
instituțiile și organismele Uniunii care să 
ofere soluții comune și partajate pentru 
facilitarea interoperabilității.

din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de 
interoperabilitate pentru administrațiile 
publice europene (ISA) care stabilește, 
pentru perioada 2010-2015, un program 
privind soluțiile de interoperabilitate pentru 
administrațiile publice europene și 
instituțiile și organismele Uniunii care să 
ofere soluții comune și partajate pentru 
facilitarea interoperabilității.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Finanțarea activităților de 
standardizare ar trebui, de asemenea, să 
poată cuprinde activitățile preliminare sau 
auxiliare în legătură cu elaborarea 
standardelor sau a altor produse de 
standardizare. Această finanțare este 
necesară în special pentru activitățile care 
implică cercetarea, pregătirea 
documentelor preliminare pentru legislație,
testele inter-laboratoare și validarea sau 
evaluarea standardelor. Promovarea 
standardizării la nivel internațional ar 
trebui, de asemenea, să continue prin 
programe legate de asistența tehnică și 
cooperarea cu țări terțe. În vederea 
îmbunătățirii accesului pe piață și 
promovării competitivității întreprinderilor 
în Uniune, ar trebui să fie posibilă 
acordarea de subvenții altor organisme
prin cereri de propuneri sau, după caz, prin 
atribuirea de contracte.

(29) Finanțarea activităților de 
standardizare ar trebui, de asemenea, să 
poată cuprinde activitățile preliminare sau 
auxiliare în legătură cu elaborarea 
standardelor sau a altor produse de 
standardizare. Această finanțare este 
necesară în special pentru activitățile care 
implică cercetarea, pregătirea 
documentelor preliminare pentru legislație 
și testele inter-laboratoare. Promovarea 
standardizării la nivel internațional ar 
trebui, de asemenea, să continue prin 
programe legate de asistența tehnică și 
cooperarea cu țări terțe. În vederea 
îmbunătățirii accesului pe piață și 
promovării competitivității întreprinderilor 
în Uniune, ar trebui să fie posibilă 
acordarea de subvenții entităților care 
realizează activitățile menționate mai sus,
prin cereri de propuneri sau, după caz, prin 
atribuirea de contracte.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru actualizarea listelor de 
organisme de standardizare europene și 
naționale, adaptarea criteriilor pentru 
recunoașterea standardelor din domeniul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
la evoluțiile tehnologice și pentru adaptarea 
criteriilor pentru organizațiile care 
reprezintă IMM-uri și părți interesate din 
cadrul societății la evoluțiile ulterioare în 
ceea ce privește natura non-profit și
reprezentativitatea acestora, competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratat în ceea ce privește 
modificarea anexelor la prezentul 
regulament ar trebui să fie acordată 
Comisiei. Este deosebit de important ca în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți.

(33) Pentru actualizarea listelor de 
organisme de standardizare europene și 
naționale, adaptarea criteriilor pentru 
recunoașterea standardelor din domeniul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 
la evoluțiile tehnologice și pentru adaptarea 
criteriilor pentru organizațiile care 
reprezintă IMM-uri și părți interesate din 
cadrul societății la evoluțiile ulterioare în 
ceea ce privește reprezentativitatea 
acestora, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește modificarea anexelor la 
prezentul regulament ar trebui să fie 
acordată Comisiei. Este deosebit de 
important ca în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În momentul pregătirii și elaborării 
actelor delegate, Comisia ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, oportună 
și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prin urmare, Directivele 98/34/CE,
89/686/CE, 93/15/CE, 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 
2009/23/CE trebuie modificate în 
consecință.

(39) Prin urmare, Directivele 89/686/CE, 
93/15/CE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE 
ar trebui modificate în consecință,

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă, a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică stabilită prin consens și aprobată 
de o organizație recunoscută pentru 
utilizare repetată sau continuă, a cărei 
respectare nu este obligatorie și este unul 
dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de un organism 
internațional de standardizare;

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de o organizație 
internațională de standardizare;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)
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Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare;

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de una dintre 
organizațiile europene de standardizare;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a 
Uniunii;

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a 
Uniunii și a cărui referință este publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de un organism național 
de standardizare;

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de o organizație 
națională de standardizare;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
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text.)

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „standard TIC” înseamnă un standard 
din domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „specificație tehnică” înseamnă o 
specificație conținută într-un document 
care stabilește un aspect dintre 
următoarele:

4. „specificație tehnică” înseamnă o 
specificație conținută într-un document în 
care sunt prevăzute cerințele tehnice pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
produs, un proces, un serviciu sau un 
sistem și care stabilește un aspect dintre 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „specificație tehnică TIC” înseamnă o 
specificație tehnică din domeniul 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor;

Or. en
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Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „organizație națională de 
standardizare” înseamnă un organism 
menționat în anexa Ia;

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele naționale de 
standardizare nu pot contesta includerea 
unui subiect de standardizare în 
programul de lucru al unui organism 
european de standardizare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât părțile stabilite în alte state 
membre să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații;

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât alte organizații naționale de 
standardizare să aibă posibilitatea de a 
prezenta observații;

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cursul pregătirii unui standard 
european sau după aprobarea unui astfel 
de standard, organizațiile naționale de 
standardizare nu iau nicio măsură care ar 
putea prejudicia armonizarea preconizată 
și, în special, nu publică în domeniul în 
cauză niciun standard național nou sau 
revizuit care nu este în conformitate 
deplină cu un standard european existent.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Utilizarea internetului și a tehnologiilor 
informației și comunicațiilor în sistemul 

de standardizare
Organizațiile de standardizare naționale 
și europene promovează utilizarea 
internetului și a tehnologiilor informației 
și comunicațiilor în sistemul de 
standardizare, în special prin următoarele 
acțiuni:
(a) pun la dispoziția tuturor părților 
interesate un mecanism de consultare 
online ușor de utilizat pentru prezentarea 
observațiilor la proiectele de standarde;
(b) organizează, în măsura posibilului, 
reuniuni virtuale ale comitetelor tehnice 
(inclusiv prin intermediul conferințelor pe 
internet sau a conferințelor video).

Or. en
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organizațiile europene de 
standardizare permit participarea
corespunzătoare a tuturor părților 
interesate, inclusiv a autorităților publice,
a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, a centrelor 
de cercetare și a universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat la 
un proiect care are legătură cu domeniul 
respectiv și care este finanțat de Uniune în 
cadrul unui program-cadru multianual 
pentru activități din domeniul cercetării și 
dezvoltării tehnologice.

(2) Organizațiile europene de 
standardizare asigură reprezentarea 
corespunzătoare, la nivel tehnic, a 
întreprinderilor, a centrelor de cercetare, a
Centrului Comun de Cercetare al 
Comisiei și a universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat la 
un proiect care are legătură cu domeniul 
respectiv și care este finanțat de Uniune în 
cadrul unui program-cadru multianual 
pentru activități din domeniul cercetării,
inovării și dezvoltării tehnologice.



PE478.420v01-00 22/38 PR\886241RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile de standardizare 
naționale promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la standarde și la 
procesul de elaborare a acestora, în 
special prin următoarele acțiuni:
(a) pun la dispoziție gratuit pe site-ul lor 
web rezumatele standardelor;
(b) aplică tarife speciale pentru furnizarea 
de standarde IMM-urilor și furnizează 
pachete de standarde la un preț redus;
(c) în programele lor anuale de lucru, 
identifică proiectele de standardizare care 
prezintă un interes deosebit pentru IMM-
uri;
(d) asigură accesul gratuit al IMM-urilor 
pentru participarea la activitățile de 
standardizare.
(2) Organizațiile naționale de 
standardizare trimit organizațiilor 
europene de standardizare un raport 
anual privind măsurile pe care le-au luat 
pentru a se conforma cerințelor de la 
alineatul (1) și orice alte măsuri adoptate 
pentru a îmbunătăți participarea IMM-
urilor la activitățile lor de standardizare. 
Organizațiile în cauză publică acest 
raport pe site-ul lor web.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)



PR\886241RO.doc 23/38 PE478.420v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Schimbul de bune practici privind IMM-

urile
Organizațiile naționale de standardizare 
fac schimb de bune practici ce vizează 
creșterea participării IMM-urilor la 
activitățile de standardizare, precum și 
dezvoltarea și facilitarea utilizării 
standardelor.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Participarea autorităților publice la 

activitățile europene de standardizare
Statele membre asigură participarea 
autorităților publice, în special a 
autorităților de supraveghere a pieței, la 
activitățile naționale de standardizare ce 
vizează elaborarea sau revizuirea unor 
standarde solicitată de Comisie în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru 
anual referitor la activitatea de 
standardizare europeană, care va indica 
standardele europene și produsele de 

(1) După consultarea organizațiilor 
europene de standardizare și a tuturor 
părților interesate relevante, Comisia 
adoptă un program de lucru anual referitor 
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standardizare europeană a căror elaborare 
intenționează să o solicite organismelor
europene de standardizare în conformitate 
cu articolul 7.

la activitatea de standardizare europeană, 
care va indica standardele europene și 
produsele de standardizare europeană a 
căror elaborare intenționează să o solicite 
organizațiilor europene de standardizare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia publică pe site-ul său web 
programul de lucru menționat la alineatul 
(1) și îl comunică Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Centrul Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 
contribuie la pregătirea programului de 
lucru menționat la articolul 6 alineatul 
(1) și participă la activitățile organizațiilor 
europene de standardizare prin contribuții 
științifice, în domeniile sale de 
competență, pentru a se asigura că 
standardele țin cont de competitivitatea 
economică și de nevoile sociale precum 
sustenabilitatea ecologică și preocupările 
în materie de siguranță/securitate.

Or. en
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Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita uneia sau mai 
multor organizații europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită rezonabil. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.
În acest scop, Comisia își emite solicitarea 
după consultarea organizațiilor europene 
de standardizare și a părților interesate 
relevante.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organizația 
europeană de standardizare relevantă, în 
termen de două luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele din domeniul TIC Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Or. en
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Utilizarea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care 
nu sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unui stat membru, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate 
decide, după consultarea organizațiilor 
europene de standardizare, să utilizeze
specificațiile tehnice TIC care nu sunt 
standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute în anexa II.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea standardelor TIC în domeniul 
achizițiilor publice

Utilizarea specificațiilor tehnice TIC în 
domeniul achizițiilor publice

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE și 
2004/18/CE și în Regulamentul (CE) nr. 
2342/2002.

Specificațiile tehnice TIC vizate la 
articolul 9 constituie specificații tehnice 
comune menționate în Directivele 
2004/17/CE și 2004/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) altor organisme cărora li s-a încredințat 
efectuarea sarcinilor menționate la literele 
(a), (c) și (g) din alineatul 1, în cooperare 
cu organismele europene de standardizare.

(b) altor organisme naționale și europene
cărora li s-a încredințat efectuarea 
sarcinilor menționate la literele (a), (c) și 
(g) de la alineatul (1), în cooperare cu 
organizațiile europene de standardizare.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) verificarea calității și conformitatea 
standardelor europene și a produselor 
standardizării europene cu politicile și 
legislația corespunzătoare ale Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) elaborarea și revizuirea standardelor 
europene și a produselor standardizării 
europene menționate la articolul 11 
alineatul (1) litera (a);

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) organizațiile europene de 
standardizare permit participarea 
corespunzătoare a IMM-urilor, a 
organizațiilor pentru protecția 
consumatorilor și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății la lucrările de standardizare 
europeană, astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) actualizării listei organismelor
europene de standardizare stabilite în anexa 
I;

(a) actualizării listei organizațiilor
europene de standardizare stabilite în anexa 
I pentru a ține cont de modificarea 
denumirii sau a structurii acestora;

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stabilirii și actualizării listei 
organizațiilor naționale de standardizare 
din anexa Ia;

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adaptării criteriilor pentru 
recunoașterea standardelor în domeniul 
TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea 
tehnică;

(b) adaptării la dezvoltarea tehnică a 
criteriilor pentru recunoașterea 
specificațiilor tehnice din domeniul TIC 
stabilite în anexa II;

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate îi
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile
prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 este conferită Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de timp, de la 1 
ianuarie 2013.

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 16 se conferă
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 
ianuarie 2013. Comisia prezintă un raport 
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privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare încetează
delegarea de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în textul deciziei. 
Decizia nu aduce atingere valabilității
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționate la 
articolul 16 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 16 intră în vigoare doar dacă nu 
a fost exprimată nici obiecție de către
Parlamentul European sau de către 
Consiliu în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 16 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
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European sau Consiliului sau dacă, înainte
de expirarea acestui termen, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor prezenta obiecții. Perioada 
menționată se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia poate invita organizațiile 
menționate în anexele I, Ia și III și alte 
părți interesate ca observatori la 
reuniunile comitetului.

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reprezentarea IMM-urilor, a
organizațiilor de protecție a consumatorilor 
și a părților interesate din domeniul 
protecției mediului și din cadrul societății 
în cadrul organismelor naționale de 
standardizare.

(b) reprezentarea organizațiilor de protecție 
a consumatorilor și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății în cadrul organizațiilor naționale 
de standardizare.

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) reprezentarea IMM-urilor pe baza 
rapoartelor menționate la articolul 5a 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Revizuire

Comisia analizează necesitatea adoptării 
unor măsuri suplimentare pentru a 
simplifica finanțarea procesului de 
standardizare europeană și a reduce 
obligațiile administrative ale 
organizațiilor europene de standardizare, 
ținând cont de raportul menționat la 
articolul 19 alineatul (1) litera (a). 
Comisia își prezintă concluziile într-un 
raport care trebuie prezentat 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 1 ianuarie 2015 și, dacă este 
necesar, prezintă o propunere legislativă 
de modificare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică o listă a organismelor
naționale de standardizare și toate 
actualizările listei respective în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Comisia publică o listă a organizațiilor
naționale de standardizare și toate 
actualizările listei respective pe site-ul său 
web și în Jurnalul Oficial al Uniunii 
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Europene.

Or. en

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia 
Organizațiile naționale de standardizare

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de 
un organism nonprofit care este o asociație 
profesională, industrială sau comercială sau 
orice altă organizație asociativă care, în 
domeniul său de competențe , elaborează 
standarde în domeniul tehnologiilor 
informației și comunicațiilor și care nu este 
un organism de standardizare european, 
național sau internațional, prin procedee 
care îndeplinesc următoarele criterii:

2. Specificațiile tehnice au fost elaborate de 
un organism nonprofit care este o asociație 
profesională, industrială sau comercială sau 
orice altă organizație asociativă care, în 
domeniul său de competențe, elaborează 
specificații tehnice în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor
și care nu este o organizație de 
standardizare europeană, națională sau 
internațională, prin procedee care 
îndeplinesc următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

specificațiile tehnice au fost elaborate pe 
baza adoptării unei decizii deschise, 
accesibile tuturor operatorilor interesați de 

specificațiile tehnice au fost elaborate pe 
baza adoptării unei decizii deschise, 
accesibile tuturor părților interesate de pe 
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pe piața sau piețele vizate de standardul 
respectiv;

piața sau piețele vizate de specificația 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa III – partea a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) este autorizată de organizații nonprofit 
care reprezintă IMM-uri în cel puțin două 
treimi din statele membre pentru a 
reprezenta interesele IMM-urilor în 
procesul de standardizare la nivel 
european.

(iii) este autorizată de organizații nonprofit 
care reprezintă majoritatea IMM-urilor
din toate statele membre pentru a 
reprezenta interesele IMM-urilor în 
procesul de standardizare la nivel 
european.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

În memoria lui Alberto Normand, 
pentru calitățile lui umane și 
profesionale excepționale

I. Propunerea comisiei

La 1 iunie 2011, Comisia Europeană a adoptat un pachet legislativ în domeniul standardizării 
alcătuit dintr-o propunere de regulament menit să revizuiască și să înlocuiască cadrul juridic 
existent în domeniul standardizării europene1, o evaluare a impactului și o comunicare în care 
se prezintă o viziune strategică privind standardizarea europeană pentru deceniul următor. 

Regulamentul propus se bazează pe două consultări publice desfășurate în 2009 și 2010, pe 
activitatea Grupului de experți pentru revizuirea sistemului de standardizare europeană 
(EXPRESS), pe Cartea albă privind „Modernizarea standardizării în domeniul tehnologiei 
informației și a comunicațiilor (TIC) în UE – direcții de înaintare” și pe Rezoluția 
Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene2.

II. Poziția generală a raportoarei

Raportoarea salută faptul că în propunerea Comisiei de revizuire a sistemului de standardizare 
europeană se ține cont în mod corespunzător de solicitarea Parlamentului ca revizuirea să 
păstreze numeroasele elemente de succes ale sistemului, să remedieze deficiențele acestuia și 
să ajungă la un echilibru corect între dimensiunea europeană, cea națională și cea 
internațională.

În elaborarea prezentului raport, raportoarea a luat în considerare constatările din Raportul 
Grupului EXPRESS, care conține o serie de recomandări importante, precum și răspunsurile 
la consultarea publică a Comisiei privind revizuirea sistemului de standardizare europeană. 
Raportoarea a ținut cont și de concluziile audierii publice organizate de Comisia IMCO la 23 
noiembrie 2011 și a avut ocazia de a se consulta pe larg cu reprezentanți ai organizațiilor de 
standardizare naționale și europene și cu principalii actori implicați în procesul de elaborare a 
standardelor. Avizul Comitetului Economic și Social European (raportor: A. Pezzini) a fost, 
de asemenea, luat în considerare.

Raportoarea a inclus în prezentul proiect de raport un număr relativ limitat de amendamente 
cu scopul de a ameliora sistemul de standardizare europeană în limitele sale actuale și în 
strânsă cooperare cu Consiliul.

                                               
1 - Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind standardizarea în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi telecomunicaţiilor;
- Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri 
pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice;
- Decizia nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind finanţarea 
standardizării europene.
2 Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la viitorul standardizării europene 
(2010/2051(INI)).
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(a) Facilitarea accesului la standarde și creșterea participării IMM-urilor la procesul de 
elaborare a standardelor

Deși întreprinderile mici și mijlocii formează coloana vertebrală a economiei europene, 
implicarea lor în procesul de standardizare nu este întotdeauna pe măsura importanței lor 
economice. Standardele nu sunt întotdeauna concepute pentru a ține seama de caracteristicile 
și mediul IMM-urilor, în special în cazul întreprinderilor mici și de artizanat și în cazul 
microîntreprinderilor. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că standardele sunt 
inteligibile și ușor de utilizat, astfel încât să poată fi mai bine implementate de toți utilizatorii. 
Ar trebui luate măsuri și pentru a se garanta că IMM-urile pot lua parte pe deplin la elaborarea 
standardelor și au un acces mai ușor la acestea. În acest scop, raportoarea a introdus o serie de 
amendamente vizând în general să crească participarea IMM-urilor la activitățile de 
standardizare, în special la nivel național, precum și să faciliteze accesul lor la standarde. 

(b) Asigurarea participării autorităților publice la activitățile de standardizare 
europeană

Raportoarea dorește să sublinieze că autoritățile publice din majoritatea statelor membre 
manifestă un interes limitat pentru participarea la procesul de elaborare a standardelor, în 
pofida importanței standardizării ca instrument de sprijin al legislației și al politicilor UE. 
Raportoarea consideră că statele membre și, în special, autoritățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să trimită reprezentanți care să facă parte din toate comitetele tehnice naționale 
responsabile de elaborarea standardelor solicitată de Comisie. Participarea autorităților 
naționale este esențială pentru buna funcționare a legislației în domeniile vizate de „noua 
abordare” și pentru evitarea obiecțiilor ex-post la adresa standardelor armonizate.

(c) Permiterea participării actorilor sociali la activitățile de standardizare europeană

Raportoarea recunoaște importanța principiului delegării naționale ca element fundamental al 
sistemului de standardizare europeană, în special în procesul de elaborare a standardelor în 
cadrul CEN și al CENELEC. Trebuie menționat totuși că – așa cum s-a confirmat prin mai 
multe studii – participarea în comitetele tehnice naționale a actorilor care reprezintă interesele 
societății, cum ar fi consumatorii (inclusiv persoanele cu handicap), ecologiștii și lucrătorii, 
rămâne extrem de redusă sau chiar inexistentă. Prin urmare, este necesar să se asigure 
participarea directă a actorilor respectivi la nivel european prin menținerea sprijinului 
financiar acordat organizațiilor europene create pentru a reprezenta interesele publice în 
cauză. Implicarea lor oferă sistemului un element semnificativ de legitimitate, asigură o 
calitate mai bună a consensului și face standardele europene mai reprezentative. 

(d) Standardizarea în domeniul serviciilor

Standardele au contribuit la o îmbunătățire considerabilă a calității și a siguranței bunurilor, 
dar disponibilitatea lor în domeniul serviciilor nu este deloc pe măsura importanței economice 
și a potențialului acestui sector.  Elaborarea de standarde europene pentru servicii, așa cum se 
prevede în Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, ar trebui să 
genereze o și mai mare armonizare în acest sector, să sporească transparența, calitatea și 
competitivitatea serviciilor europene și să promoveze concurența, inovarea, reducerea 
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barierelor comerciale și protecția consumatorilor. Raportoarea sprijină, așadar, propunerea 
Comisiei de a include standardele pentru servicii în cadrul juridic al standardizării europene, 
deoarece acest lucru va oferi un temei juridic corespunzător pe baza căruia Comisia poate 
solicita organizațiilor europene de standardizare (OES) să elaboreze standarde în domenii bine 
definite și analizate cu atenție, asigurându-se, în același timp, că standardele pentru servicii se 
bazează pe nevoile pieței și ale consumatorilor și țin cont de interesul public.

(e) Îmbunătățirea și accelerarea procesului de elaborare a standardelor europene 
printr-o transparență și o consultare sporite 

Raportoarea consideră că este esențial ca standardele europene să fie elaborate într-un termen 
rezonabil, în special în acele domenii în care este nevoie rapidă de standarde pentru a satisface 
cerințele politicilor publice și condițiile deosebit de dinamice ale pieței. Raportoarea invită, 
așadar, organizațiile de standardizare naționale și europene să își îmbunătățească în continuare 
eficacitatea, ținând seama de faptul că accelerarea procesului de standardizare nu trebuie să 
aibă loc în detrimentul principiilor deschiderii, calității, transparenței și consensului între toate 
părțile interesate.

Raportoarea consideră că procesul de elaborare a standardelor va fi accelerat parțial printr-o 
mai bună coordonare între Comisie și OES înainte de emiterea unui mandat, fapt care va 
permite acestor organizații să analizeze relevanța pentru piață a domeniului propus, să se 
asigure că standardele se limitează la definirea mijloacelor tehnice de realizare a obiectivelor 
de politică stabilite de legislator și să confirme mai rapid dacă sunt în măsură să realizeze 
proiectul de standardizare. În acest scop, raportoarea propune o fază de consultare între 
Comisie, OES și părțile interesate relevante în cursul pregătirii mandatului pentru a asigura 
relevanța pentru piață a standardelor solicitate. O consultare amplă cu toate părțile interesate 
relevante ar trebui să aibă loc și înainte de adoptarea programului de lucru anual al Comisiei 
referitor la activitatea de standardizare europeană.

Raportoarea observă, de asemenea, importanța comitetului instituit prin articolul 18 al 
regulamentului propus, ca forum de discuții pentru Comisie și statele membre cu privire la 
aspectele legate de standardizare. Raportoarea consideră că acest comitet ar trebui, atunci 
când este cazul, să poată primi observatori din partea organizațiilor de standardizare naționale 
și europene și a tuturor părților interesate relevante. 

(f) Specificațiile tehnice TIC 

Raportoarea recunoaște că forurile și consorțiile contribuie considerabil la sistemul de 
standardizare, oferind specificații tehnice TIC care au relevanță internațională și care sunt 
adesea mai receptive la tehnologiile inovatoare. Raportoarea este de acord cu introducerea 
unui nou sistem care să permită utilizarea, în special în domeniul achizițiilor publice, a 
specificațiilor elaborate de alte organizații decât OES. Trebuie subliniat însă că specificațiile 
respective ar trebuie să aibă un statut diferit de standarde și că OES ar trebui consultate în 
cadrul acestui proces pentru a garanta coerența sistemului. 

(g) Finanțarea

Raportoarea este conștientă că sistemul actual de finanțare de către UE a activităților de 



PE478.420v01-00 38/38 PR\886241RO.doc

RO

standardizare europeană generează adesea frustrări din cauza costului ridicat al auditării și al 
întârzierilor în autorizarea plăților, dezavantaje care, uneori, depășesc beneficiile sprijinului 
financiar. În propunerea sa, Comisia a făcut un efort considerabil să reducă obligațiile 
administrative impuse OES, de exemplu prevăzând posibilitatea unei simplificări majore a 
sumelor forfetare, fără legătură cu orice verificare a costurilor reale de punere în aplicare. 
Această propunere constituie încă o modalitate de trecere la un sistem bazat pe performanță, 
pornind de la definiția indicatorilor și obiectivelor convenite. Raportoarea invită Comisia să 
asigure sustenabilitatea financiară a sistemului și să propună, având în vedere viitoarea 
revizuire a Regulamentului financiar al UE, măsuri suplimentare de reducere a obligațiilor 
administrative. 

III. Concluzie

Prezentul proiect de raport își propune să acopere acele puncte-cheie ale propunerii care 
necesită o analiză amănunțită, în așa fel încât să faciliteze dezbaterile în comisie. Deși 
raportoarea își rezervă dreptul de a depune mai multe amendamente după ce va examina mai 
îndeaproape propunerea Comisiei și va desfășura și alte consultări, intenția sa în acest stadiu 
este să genereze o dezbatere fructuoasă în comisie și așteaptă cu interes alte sugestii.


