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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in 
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0315),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0150/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. septembra 
20111 ,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropska standardizacija prispeva tudi 
k večji konkurenčnosti podjetij, zlasti z 
omogočanjem prostega pretoka blaga in 
storitev, interoperabilnosti omrežij, 
komunikacijskih sredstev, tehnološkega 

(2) Evropska standardizacija prispeva tudi 
k večji konkurenčnosti podjetij, zlasti z 
omogočanjem prostega pretoka blaga in 
storitev, interoperabilnosti omrežij, 
komunikacijskih sredstev, tehnološkega 

                                               
1 UL C 376, 22. 12. 2011, str. 69.
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razvoja in inovacij. Standardi ustvarjajo 
pomembne pozitivne gospodarske učinke, 
na primer s spodbujanjem gospodarskega 
prepletanja na notranjem trgu ter razvoja 
novih in izboljšanih proizvodov ali trgov in 
izboljšanih pogojev dobave. Standardi tako 
običajno povečajo konkurenco ter 
zmanjšajo stroške proizvodnje in prodaje, s 
čimer koristijo gospodarstvu kot celoti. Na 
podlagi standardov se lahko ohranja ali 
povečuje kakovost ter zagotavljajo 
informacije, interoperabilnost in 
združljivost, s čimer se povečuje tudi 
vrednost za potrošnike.

razvoja in inovacij. Evropska 
standardizacija krepi svetovno 
konkurenčnost evropske industrije, kadar 
je določena z usklajevanjem z 
mednarodnimi organizacijami za 
standardizacijo, in sicer Mednarodno 
organizacijo za standardizacijo (ISO), 
Mednarodno elektrotehniško komisijo 
(IEC) in Mednarodno zvezo za 
telekomunikacije (ITU). Standardi 
ustvarjajo pomembne pozitivne 
gospodarske učinke, na primer s 
spodbujanjem gospodarskega prepletanja 
na notranjem trgu ter razvoja novih in 
izboljšanih proizvodov ali trgov in 
izboljšanih pogojev dobave. Standardi tako 
običajno povečajo konkurenco ter 
zmanjšajo stroške proizvodnje in prodaje, s 
čimer koristijo gospodarstvu kot celoti. Na 
podlagi standardov se lahko ohranja ali 
povečuje kakovost ter zagotavljajo 
informacije, interoperabilnost in 
združljivost, s čimer se povečuje tudi 
vrednost za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropske standarde morajo še naprej 
sprejemati evropski organi za 
standardizacijo, in sicer Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN), Evropski odbor za 
standardizacijo v elektrotehniki 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI).

(3) Evropski standardizacijski sistem bi 
moral še naprej biti organiziran po 
načelih preglednosti, odprtosti, 
nepristranskosti, soglasja, vzdrževanja, 
razpoložljivosti, kakovosti, stabilnosti, 
učinkovitosti, neodvisnosti od posebnih 
interesov, ustreznosti za trg, skladnosti ter 
odločanja na podlagi nacionalne 
zastopanosti, kadar je to ustrezno. 
Evropske standarde bi morale še naprej 
sprejemati evropske organizacije za 
standardizacijo, in sicer Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN), Evropski odbor za 
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standardizacijo v elektrotehniki 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI).

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Standardi so lahko evropskim 
politikam v pomoč pri soočanju z velikimi 
družbenimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, trajnostna raba virov, staranje 
ter inovacije nasploh. S spodbujanjem 
razvoja evropskih ali mednarodnih 
standardov za blago in tehnologije na teh 
rastočih trgih lahko Evropa ustvari 
konkurenčno prednost za svoja podjetja in 
olajša trgovino.

(12) Standardi so lahko evropskim 
politikam v pomoč pri soočanju z velikimi 
družbenimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, trajnostna raba virov, staranje, 
socialna vključenost ter inovacije nasploh. 
S spodbujanjem razvoja evropskih ali 
mednarodnih standardov za blago in 
tehnologije na teh rastočih trgih lahko 
Evropa ustvari konkurenčno prednost za 
svoja podjetja in olajša trgovino.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Standardi so pomembna orodja 
podjetij ter zlasti malih in srednjih podjetij 
(v nadaljnjem besedilu: MSP), vendar ta 
niso zadostno vključena v sistem 
standardizacije, zato obstaja tveganje, da 
standardi ne odražajo potreb in pomislekov 
MSP. Zato je nujno treba izboljšati njihovo 
zastopanost in udeležbo v postopku 
standardizacije, zlasti v tehničnih odborih.

(13) Standardi so pomembna orodja za 
konkurenčnost podjetij ter zlasti malih in 
srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: 
MSP), vendar so ta premalo zastopana in
niso zadostno vključena v sistem 
standardizacije, zato obstaja tveganje, da 
standardi ne odražajo potreb in pomislekov 
MSP. Zaradi tega je treba v skladu z 
načelom nacionalnih delegacij izboljšati 
udeležbo MSP na nacionalni ravni, kjer 
so lahko bolj učinkovita zaradi nižjih 
stroškov in kjer ni jezikovnih pregrad. 
Zato je nujno, da ta uredba izboljša
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njihovo zastopanost in udeležbo v 
nacionalnih tehničnih odborih ter 
zagotovi, da bodo imela dejanski dostop 
do standardov.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Evropski standardi so izjemno 
pomembni za konkurenčnost MSP, ki pa so 
v splošnem nezadostno zastopana v 
dejavnostih standardizacije, zlasti na 
evropski ravni. Zato mora ta uredba s 
pomočjo subjekta z ustreznimi 
kvalifikacijami zagotoviti ustrezno 
zastopanost MSP v postopku evropske 
standardizacije.

(14) Evropski standardi so izjemno 
pomembni za konkurenčnost MSP, ki pa so 
v splošnem nezadostno zastopana v 
dejavnostih evropske standardizacije. Zato 
bi morali nacionalni delegati v evropskih 
tehničnih odborih interese MSP zastopati 
bolj sistematično in učinkovito. Zraven 
tega bi morala ta uredba s pomočjo 
subjekta, ki ima stik z MSP in njihovimi 
organizacijami na nacionalni ravni in je 
njihov primeren predstavnik, zagotoviti 
ustrezno udeležbo MSP v postopku 
evropske standardizacije.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V večini držav članic javni organi 
kažejo omejeno zanimanje za udeležbo pri 
procesu razvijanja standardov, ne glede 
na pomembnost standardizacije kot orodja 
za podporo politikam Unije in zakonodaji. 
Zato bi morala ta uredba zagotoviti 
udeležbo javnih organov v vseh 
nacionalnih tehničnih odborih, ki 
odražajo razvoj ali spremembo evropskih 
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standardov, ki ju zahteva Komisija. 
Udeležba nacionalnih organov je bistvena 
zlasti za pravilno delovanje zakonodaje na 
področjih, ki jih zajema novi pristop, ter 
za preprečitev naknadnega nasprotovanja 
usklajenim standardom.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Standardi morajo čim bolj upoštevati 
okoljske vplive v celotnem življenjskem 
ciklu proizvodov in storitev. Skupno 
raziskovalno središče Komisije je razvilo 
pomembna in javno dostopna orodja za 
oceno takih vplivov v celotnem 
življenjskem ciklu.

(16) Standardi morajo čim bolj upoštevati 
okoljske vplive v celotnem življenjskem 
ciklu proizvodov in storitev. Skupno 
raziskovalno središče Komisije je razvilo 
pomembna in javno dostopna orodja za 
oceno takih vplivov v celotnem 
življenjskem ciklu. Zato bi morala ta 
uredba zagotoviti aktivno vlogo Skupnega 
raziskovalnega središča v evropskem 
standardizacijskem sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uspešnost sodelovanja med Komisijo 
in sistemom evropske standardizacije je 
odvisna od skrbnega načrtovanja 
prihodnjih zahtev glede razvoja 
standardov. To načrtovanje je mogoče 
izboljšati, zlasti s sodelovanjem 
zainteresiranih strani. Ker 
Direktiva 98/34/ES že določa možnost, da 
se od evropskih organov za standardizacijo 
zahteva priprava evropskih standardov, je 
primerno uvesti boljše in preglednejše 

(17) Uspešnost sodelovanja med Komisijo 
in evropskim standardizacijskim sistemom
je odvisna od skrbnega načrtovanja 
prihodnjih zahtev glede razvoja 
standardov. To načrtovanje je mogoče 
izboljšati, zlasti s sodelovanjem 
zainteresiranih strani. Ker 
Direktiva 98/34/ES že določa možnost, da 
se od evropskih organizacij za 
standardizacijo zahteva priprava evropskih 
standardov, je primerno uvesti boljše in 
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načrtovanje v okviru letnega delovnega 
programa, ki mora vključevati pregled 
vseh zahtev za standarde, ki jih Komisija 
namerava predložiti evropskim organom
za standardizacijo.

preglednejše načrtovanje v okviru letnega 
delovnega programa, ki bi moral
vključevati pregled vseh zahtev za 
standarde, ki jih Komisija namerava 
predložiti evropskim organizacijam za 
standardizacijo. Vendar pa so standardi 
predvsem tržno orodje, zato je treba 
zagotoviti visoko raven sodelovanja med 
evropskimi organizacijami za 
standardizacijo in Komisijo pri določanju 
njenega letnega delovnega programa 
evropske standardizacije, da bi zagotovili 
tržno usmerjenost standardov, ki jih 
namerava Komisija zahtevati od evropskih 
organizacij za standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Pred zahtevo novega dela glede 
standardizacije bi bilo potrebno tudi boljše 
posvetovanje med Komisijo in evropskimi 
organizacijami za standardizacijo, da se 
slednjim omogoči analiza ustreznosti 
predlagane vsebine za trg, da se zagotovi, 
da bo delo omejeno na opredelitev 
tehničnih sredstev za doseganje ciljev 
politike, ki jih je določil zakonodajalec, in 
za hitrejši odziv na vprašanje, ali so 
organizacije zmožne opraviti zahtevano 
delo glede standardizacije.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Za pospešitev procesa 
standardizacije in olajšanje udeležbe vseh 
zainteresiranih strani v tem procesu bi 
morale evropske in nacionalne 
organizacije za standardizacijo pri svojih 
metodah dela kar najbolje uporabiti 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Javni organi morajo pri naročanju 
strojne in programske opreme ter storitev 
informacijske tehnologije čim bolje 
uporabiti vse zadevne standarde, na primer 
z izbiro standardov, ki jih lahko izvajajo 
vsi zainteresirani dobavitelji, da se 
zagotovi večja konkurenčnost in zmanjša
tveganje vezanosti na določeno tehniko. 
Direktiva 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev določata, da je treba tehnične 
specifikacije pri javnem naročanju določiti 
s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki 
so prevzeti po evropskih standardih, 
evropskih tehničnih soglasjih, skupnih 
tehničnih specifikacijah, mednarodnih 
standardih, drugih tehničnih referenčnih 
sistemih, ki so jih določili evropski organi
za standardizacijo, ali, če teh ni, na 

(19) Javni organi bi morali pri naročanju 
strojne in programske opreme ter storitev 
informacijske tehnologije čim bolje 
uporabiti vse zadevne tehnične 
specifikacije, na primer z izbiro takšnih, ki 
jih lahko izvajajo vsi zainteresirani 
dobavitelji, da se zagotovi večja 
konkurenčnost in zmanjša tveganje 
vezanosti na določeno tehniko. 
Direktiva 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev določata, da je treba tehnične 
specifikacije pri javnem naročanju določiti 
s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki 
so prevzeti po evropskih standardih, 
evropskih tehničnih soglasjih, skupnih 
tehničnih specifikacijah, mednarodnih 
standardih, drugih tehničnih referenčnih 
sistemih, ki so jih določili evropske 
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nacionalne standarde, nacionalna tehnična 
soglasja ali nacionalne tehnične 
specifikacije, povezane z načrtovanjem, 
izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo 
proizvodov, ali enakovredno. Vendar 
standarde na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij pogosto 
razvijajo druge standardizacijske 
organizacije, pri čemer ti standardi ne 
spadajo v nobeno od kategorij standardov 
in soglasij iz direktiv 2004/17/ES in 
2004/18/ES. Zato je treba v odgovor na 
hiter razvoj na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter za lažje 
zagotavljanje čezmejnih storitev, 
spodbujanje konkurence, interoperabilnosti 
in inovacij za tehnične specifikacije v 
javnih naročilih predvideti možnost 
sklicevanja na standarde s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij.

organizacije za standardizacijo, ali, če teh 
ni, na nacionalne standarde, nacionalna 
tehnična soglasja ali nacionalne tehnične 
specifikacije, povezane z načrtovanjem, 
izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo 
proizvodov, ali enakovredno. Vendar 
tehnične specifikacije na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pogosto razvijajo druge 
standardizacijske organizacije, pri čemer ti 
standardi ne spadajo v nobeno od kategorij 
standardov in soglasij iz direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES. Zato bi bilo
treba v odgovor na hiter razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter za lažje zagotavljanje 
čezmejnih storitev, spodbujanje 
konkurence, interoperabilnosti in inovacij 
za tehnične specifikacije v javnih naročilih 
predvideti možnost sklicevanja na tehnične 
specifikacije s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Nekateri standardi s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij niso razviti v skladu z merili iz 
Priloge 3 k Sporazumu o tehničnih ovirah v 
trgovini. Zato je treba s to uredbo določiti 
postopek za izbor standardov na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ki se bo lahko uporabljal v 
javnem naročanju in bo vključeval široko 
posvetovanje z najrazličnejšimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
evropskimi organi za standardizacijo, 
podjetji in javnimi organi. Ta uredba mora
določati tudi zahteve v obliki seznama 
lastnosti za take standarde in z njimi 
povezane postopke standardizacije. Te 

(20) Nekatere tehnične specifikacije s 
področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij niso razvite v 
skladu z merili iz Priloge 3 k Sporazumu o 
tehničnih ovirah v trgovini. Zato bi bilo
treba s to uredbo določiti postopek za izbor 
tehničnih specifikacij na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ki bi se lahko uporabljal v 
javnem naročanju in bi vključeval široko 
posvetovanje z najrazličnejšimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
evropskimi organi za standardizacijo, 
podjetji in javnimi organi. Ta uredba bi 
morala določati tudi zahteve v obliki 
seznama lastnosti za take tehnične 
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lastnosti morajo zagotoviti upoštevanje 
ciljev javne politike in družbenih potreb ter 
morajo temeljiti na merilih, ki jih je 
Svetovna trgovinska organizacija določila 
za mednarodne organizacije za 
standardizacijo.

specifikacije in z njimi povezane procese 
razvoja. Te lastnosti bi morale zagotoviti 
upoštevanje ciljev javne politike in 
družbenih potreb ter bi morale temeljiti na 
merilih, ki jih je Svetovna trgovinska 
organizacija določila za mednarodne 
organizacije za standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izbrani standardi na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij bi lahko prispevali k izvajanju 
Sklepa št. 922/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o interoperabilnostnih 
rešitvah za evropske javne uprave (ISA), ki 
za obdobje 2010–2015 določa program o 
interoperabilnostnih rešitvah za evropske 
javne uprave ter institucije in organe Unije, 
ki zagotavlja enotne in skupne rešitve za 
pospeševanje interoperabilnosti.

(22) Izbrane tehnične specifikacije na 
področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij bi lahko 
prispevale k izvajanju 
Sklepa št. 922/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o interoperabilnostnih 
rešitvah za evropske javne uprave (ISA), ki 
za obdobje 2010–2015 določa program o 
interoperabilnostnih rešitvah za evropske 
javne uprave ter institucije in organe Unije, 
ki zagotavlja enotne in skupne rešitve za 
pospeševanje interoperabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Financiranje dejavnosti 
standardizacije mora omogočati tudi kritje 
pripravljalnih ali dodatnih dejavnosti za 
pripravo standardov ali drugih 
standardizacijskih dokumentov. To je 
potrebno zlasti za raziskovalno delo, 

(29) Financiranje dejavnosti 
standardizacije bi moralo omogočati tudi 
kritje pripravljalnih ali dodatnih dejavnosti 
za pripravo standardov ali drugih 
standardizacijskih dokumentov. To je 
potrebno zlasti za raziskovalno delo, 
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pripravo pripravljalnih dokumentov za 
zakonodajo, izvajanje medlaboratorijskih 
preskusov, potrjevanje veljavnosti ali 
vrednotenje standardov. Pospeševanje 
standardizacije na evropski in mednarodni 
ravni se mora nadaljevati tudi s programi v 
zvezi s tehnično pomočjo tretjim državam 
in sodelovanjem z njimi. Za izboljšanje 
dostopa do trgov in povečanje 
konkurenčnosti podjetij v Uniji mora biti 
mogoče dodeliti donacije drugim
subjektom z razpisi za zbiranje predlogov 
ali po potrebi z oddajo javnih naročil.

pripravo pripravljalnih dokumentov za 
zakonodajo ali izvajanje 
medlaboratorijskih preskusov. 
Pospeševanje standardizacije na evropski 
in mednarodni ravni bi se moralo
nadaljevati tudi s programi v zvezi s 
tehnično pomočjo tretjim državam in 
sodelovanjem z njimi. Za izboljšanje 
dostopa do trgov in povečanje 
konkurenčnosti podjetij v Uniji mora biti 
mogoče dodeliti donacije subjektom, ki 
izvajajo zgoraj omenjene dejavnosti, z 
razpisi za zbiranje predlogov ali po potrebi 
z oddajo javnih naročil.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) V zvezi s spremembami prilog k tej 
uredbi je treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe zaradi posodabljanja 
seznamov evropskih organov za 
standardizacijo, prilagoditve meril za 
priznavanje standardov na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij tehničnemu razvoju ter 
prilagoditve meril za organizacije, ki 
zastopajo MSP in družbene zainteresirane 
strani, nadaljnjemu razvoju, kar zadeva 
njihovo nepridobitnost in
reprezentativnost. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnimi deli opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov.

(33) V zvezi s spremembami prilog k tej 
uredbi bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe zaradi posodabljanja 
seznamov evropskih organov za 
standardizacijo, prilagoditve meril za 
priznavanje standardov na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij tehničnemu razvoju ter 
prilagoditve meril za organizacije, ki 
zastopajo MSP in družbene zainteresirane 
strani, nadaljnjemu razvoju, kar zadeva 
njihovo reprezentativnost. Zlasti bi bilo
pomembno, da Komisija med 
pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
istočasno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Direktive 98/34/ES, 89/686/EGS, 
93/15/EGS, 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES je 
zato treba ustrezno spremeniti.

(39) Direktive 89/686/EGS, 93/15/EGS, 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/105/ES in 2009/23/ES je zato treba 
ustrezno spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „standard“ pomeni tehnično 
specifikacijo za večkratno ali stalno 
uporabo, katere izpolnjevanje ni obvezno 
in sodi v eno od naslednjih kategorij:

(1) „standard“ pomeni tehnično 
specifikacijo, ki jo je priznana 
organizacija določila s soglasjem in jo 
potrdila, za večkratno ali stalno uporabo, 
katere izpolnjevanje ni obvezno in sodi v 
eno od naslednjih kategorij:

Or. en
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Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „mednarodni standard“ pomeni 
standard, ki ga je sprejel mednarodni 
organ za standardizacijo;

(a) „mednarodni standard“ pomeni 
standard, ki ga je sprejela mednarodna 
organizacija za standardizacijo;

(Sprememba velja za vse besedilo; če bo 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v vsem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „evropski standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejel eden od evropskih organov
za standardizacijo;

(b) „evropski standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejela ena od evropskih 
organizacij za standardizacijo;
(Sprememba velja za vse besedilo; če bo 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v vsem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „usklajeni standard“ pomeni evropski 
standard, sprejet na podlagi zahteve 
Komisije za uporabo usklajevalne 
zakonodaje Unije;

(c) „usklajeni standard“ pomeni evropski 
standard, sprejet na podlagi zahteve 
Komisije za uporabo usklajevalne 
zakonodaje Unije in sklicevanje na 
katerega je bilo objavljeno v Uradnem 
listu Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „nacionalni standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejel nacionalni organ za 
standardizacijo;

(d) „nacionalni standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejela nacionalna organizacija
za standardizacijo;

(Sprememba velja za vse besedilo; če bo 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v vsem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „standard IKT“ pomeni standard na 
področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnična specifikacija“ pomeni 
specifikacijo iz dokumenta, ki določa eno 
od naslednjega:

(4) „tehnična specifikacija“ pomeni 
specifikacijo iz dokumenta, ki predpisuje 
tehnične zahteve, ki jih mora izpolniti 
proizvod, proces, storitev ali sistem, in 
določa eno od naslednjega:

Or. en
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Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „tehnična specifikacija IKT“ pomeni 
tehnično specifikacijo na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „nacionalna organizacija za 
standardizacijo“ pomeni organ iz 
Priloge Ia;

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni organi za standardizacijo 
ne morejo nasprotovati vključitvi 
predmeta standardizacije v delovni 
program evropskega organa za 
standardizacijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se osnutki standardov objavijo tako, da 
lahko strani iz drugih držav članic
predložijo pripombe;

(a) se osnutki standardov objavijo tako, da 
lahko druge nacionalne organizacije za 
standardizacijo predložijo pripombe;

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Med pripravo evropskega standarda 
ali po njegovem sprejetju nacionalne 
organizacije za standardizacijo ne 
sprejemajo ukrepov, ki bi lahko posegali v 
nameravano usklajevanje, in zlasti na 
zadevnem področju ne objavijo novega ali 
spremenjenega nacionalnega standarda, 
ki ni popolnoma skladen z obstoječim 
evropskim standardom.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 a
Uporaba interneta ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v sistemu 

standardizacije
Nacionalne in evropske organizacije za 
standardizacijo spodbujajo uporabo 
interneta ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v sistemu 
standardizacije, zlasti tako, da:
a) vsem zainteresiranim stranem 
zagotovijo mehanizem za spletno 
posvetovanje, ki je preprost za uporabo, za 
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posredovanje pripomb o osnutkih 
standardov;
b) po možnosti organizirajo navidezna 
srečanja (vključno s spletnimi 
konferencami ali videokonferencami) 
tehničnih odborov.

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski organi za standardizacijo 
zagotovijo ustrezno zastopanje malih in 
srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: 
MSP), potrošniških organizacij ter 
okoljskih in družbenih zainteresiranih 
strani, zlasti prek organizacij iz Priloge III, 
na ravni razvoja politike in vsaj v 
naslednjih fazah razvoja evropskih 
standardov in evropskih standardizacijskih 
dokumentov:

1. Evropske organizacije za 
standardizacijo omogočijo ustrezno 
udeležbo vseh zadevnih zainteresiranih 
strani, vključno z javnimi organi, malimi
in srednjimi podjetji (v nadaljnjem 
besedilu: MSP), potrošniškimi 
organizacijami ter okoljskimi in 
družbenimi zainteresiranimi stranmi, 
zlasti prek organizacij iz Priloge III, na 
ravni razvoja politike in vsaj v naslednjih 
fazah razvoja evropskih standardov in 
evropskih standardizacijskih dokumentov:

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski organi za standardizacijo 
zagotovijo ustrezno zastopanost podjetij, 
raziskovalnih centrov, univerz in drugih 
pravnih oseb na tehnični ravni v 
dejavnostih standardizacije, povezanih z 
nastajajočim področjem s pomembnimi 
posledicami za politiko ali tehnične 
inovacije, če so zadevne pravne osebe 
sodelovale pri projektu, ki je povezan z 

2. Evropske organizacije za 
standardizacijo zagotovijo ustrezno 
zastopanost podjetij, raziskovalnih centrov, 
Skupnega raziskovalnega središča 
Komisije, univerz in drugih pravnih oseb 
na tehnični ravni v dejavnostih 
standardizacije, povezanih z nastajajočim 
področjem s pomembnimi posledicami za 
politiko ali tehnične inovacije, če so 
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navedenim področjem ter ga Unija 
financira v okviru večletnega okvirnega 
programa za dejavnosti na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

zadevne pravne osebe sodelovale pri 
projektu, ki je povezan z navedenim 
področjem ter ga Unija financira v okviru 
večletnega okvirnega programa za 
dejavnosti na področju raziskav, inovacij
in tehnološkega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Dostop MSP do standardov

1. Nacionalne organizacije za 
standardizacijo spodbudijo in olajšajo 
dostop MSP do standardov in njihovega 
razvoja, zlasti tako, da:
a) na svoji spletni strani brezplačno 
objavijo povzetke standardov;
b) uporabijo posebne cene za 
posredovanje standardov MSP ter 
posredujejo pakete standardov po znižani 
ceni;
c) v svojih letnih delovnih programih 
opredelijo standardizacijske projekte, ki so 
posebej zanimivi za MSP;
d) MSP omogočijo prost dostop do 
udeležbe v dejavnostih standardizacije.
2. Nacionalne organizacije za 
standardizacijo posredujejo letno poročilo 
evropskim organizacijam za 
standardizacijo glede svojih dejavnosti, da 
izpolnijo zahteve, opredeljene v 
odstavku 1, in vse druge ukrepe za 
izboljšanje udeležbe MSP v njihovih 
dejavnostih standardizacije. To poročilo 
objavijo na svoji spletni strani.

Or. en
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Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Izmenjava najboljše prakse za MSP

Nacionalne organizacije za 
standardizacijo izmenjajo najboljšo 
prakso za izboljšanje udeležbe MSP v 
dejavnostih standardizacije ter za večjo in 
lažjo uporabo standardov.

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5c
Udeležba javnih organov pri evropski 

standardizaciji
Države članice zagotovijo udeležbo javnih 
organov, zlasti organov za nadzor trga, pri 
nacionalnih dejavnostih standardizacije, 
usmerjene k razvoju ali spremembi 
standardov, kot zahteva Komisija v skladu 
s členom 7(1).

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme letni delovni program 
evropske standardizacije, v katerem navede 
evropske standarde in evropske 

1. Komisija po posvetovanju z evropskimi 
organizacijami za standardizacijo in 
vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi
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standardizacijske dokumente, ki jih 
namerava v skladu s členom 7 zahtevati od 
evropskih organov za standardizacijo.

sprejme letni delovni program evropske 
standardizacije, v katerem navede evropske 
standarde in evropske standardizacijske 
dokumente, ki jih namerava v skladu s 
členom 7(1) zahtevati od evropskih 
organizacij za standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija delovni program iz 
odstavka 1 objavi na svoji spletni strani 
ter ga posreduje Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Skupni raziskovalni center

Skupni raziskovalni center Komisije 
prispeva k pripravi delovnega programa iz 
člena 6(1) in sodeluje pri dejavnostih 
evropskih organizacij za standardizacijo, 
tako da v okviru svoje stroke zagotavlja 
znanstveni prispevek za zagotovitev, da 
standardi upoštevajo gospodarsko 
konkurenčnost in socialne potrebe, kot so 
pomisleki glede okoljske trajnosti in 
varnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko v določenem roku od 
enega ali več evropskih organov za 
standardizacijo zahteva pripravo 
evropskega standarda ali evropskega 
standardizacijskega dokumenta. Ta je tržno 
usmerjen, upošteva javni interes in temelji 
na soglasju.

1. Komisija lahko v razumnem roku od 
ene ali več evropskih organizacij za 
standardizacijo zahteva pripravo 
evropskega standarda ali evropskega 
standardizacijskega dokumenta. Ta je tržno 
usmerjen, upošteva javni interes in temelji 
na soglasju. Zato Komisija poda zahtevo 
po posvetu z evropskimi organizacijami za 
standardizacijo in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v treh mesecih od prejema 
obvestila o sprejetju iz odstavka 2 obvesti 
zadevni evropski organ za standardizacijo 
o dodelitvi donacije za pripravo 
evropskega standarda ali evropskega 
standardizacijskega dokumenta.

3. Komisija v dveh mesecih od prejema 
obvestila o sprejetju iz odstavka 2 obvesti 
zadevno evropsko organizacijo za 
standardizacijo o dodelitvi donacije za 
pripravo evropskega standarda ali 
evropskega standardizacijskega 
dokumenta.

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi na področju IKT Tehnične specifikacije na področju IKT

Or. en
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Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje tehničnih specifikacij na 
področju IKT

Uporaba tehničnih specifikacij na področju 
IKT

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se lahko na podlagi predloga 
javnega organa iz Direktive 2004/18/ES
ali na lastno pobudo odloči, da prizna
tehnične specifikacije, ki niso nacionalni, 
evropski ali mednarodni standardi in 
izpolnjujejo zahteve iz Priloge II, kot 
standarde IKT.

Komisija se lahko na podlagi predloga 
države članice ali na lastno pobudo po 
posvetovanju z evropskimi organizacijami 
za standardizacijo odloči, da uporabi
tehnične specifikacije na področju IKT, ki 
niso nacionalni, evropski ali mednarodni 
standardi in izpolnjujejo zahteve iz Priloge 
II.

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba standardov IKT v javnih naročilih Uporaba tehničnih specifikacij na 
področju IKT v javnih naročilih

Or. en

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi IKT iz člena 9 predstavljajo 
skupne tehnične specifikacije iz 
direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES ter 
Uredbe (ES) št. 2342/2002.

Tehnične specifikacije na področju IKT iz 
člena 9 predstavljajo skupne tehnične 
specifikacije iz direktiv 2004/17/ES in 
2004/18/ES ter Uredbe (ES) št. 2342/2002.

Or. en

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugim organom, ki v sodelovanju z 
evropskimi organi za standardizacijo 
izvajajo delo iz točk (a), (c) in (g) 
odstavka 1.

(b) drugim nacionalnim in evropskim
organom, ki v sodelovanju z evropskimi 
organizacijami za standardizacijo izvajajo 
delo iz točk (a), (c) in (g) odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) preverjanje kakovosti in skladnosti 
evropskih standardov in evropskih 
standardizacijskih dokumentov z 
ustreznimi politikami in zakonodajo 
Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pripravljajo in revidirajo evropske črtano
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standarde in evropske standardizacijske 
dokumente iz člena 11(1)(a);

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so MSP, potrošniške organizacije ter 
okoljske in družbene zainteresirane strani 
pri delu v zvezi z evropsko standardizacijo 
ustrezno zastopani, kot je določeno v 
členu 5(1).

(b) evropske organizacije za 
standardizacijo omogočajo ustrezno 
udeležbo MSP, potrošniških organizacij
ter okoljskih in družbenih zainteresiranih
strani pri delu v zvezi z evropsko 
standardizacijo, kot je določeno v 
členu 5(1).

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posodobitev seznama evropskih 
organov za standardizacijo iz Priloge I;

(a) posodobitev seznama evropskih 
organizacij za standardizacijo iz Priloge I 
za upoštevanje spremenjenih imen ali 
strukture;

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) pripravo in posodobitev seznama 
nacionalnih organizacij za 
standardizacijo iz Priloge Ia;
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Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prilagoditev meril za priznavanje 
standardov na področju IKT iz Priloge II 
tehničnemu razvoju;

(b) prilagoditev meril za priznavanje 
tehničnih specifikacij na področju IKT iz 
Priloge II tehničnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 16 se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od 
1. januarja 2013.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 16 se na Komisijo prenese 
za obdobje petih let od 1. januarja 2013.
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece prek 
koncem vsakega obdobja.
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Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 16 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je naveden v sklepu. 
Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih 
aktov, ki so že v veljavi.

3. Pooblastilo iz člena 16 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. Z 
odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne učinkovati dan po njeni
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 16, začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki ga je prejel v zvezi s 
tem aktom, ne nasprotuje ali če sta pred 
iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 16, začne veljati le, če niti
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija lahko na seje odbora kot 
opazovalce povabi organizacije iz Prilog I, 
Ia in III ter druge zadevne zainteresirane 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zastopanosti MSP, potrošniških 
organizacij ter okoljskih in družbenih 
zainteresiranih strani v nacionalnih 
organih za standardizacijo.

(b) zastopanosti potrošniških organizacij 
ter okoljskih in družbenih zainteresiranih 
strani v nacionalnih organizacijah za 
standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zastopanosti MSP na podlagi poročil 
iz člena 5a(2).

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Pregled
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Komisija ob upoštevanju poročila iz 
člena 19(1)(a) preuči potrebo po dodatnih 
ukrepih za poenostavitev financiranja 
evropske standardizacije in zmanjšanje 
upravnega bremena za evropske 
organizacije za standardizacijo. Svoje 
sklepe predstavi v poročilu, ki ga do 
1. januarja 2015 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ter po potrebi 
predloži zakonodajni predlog za 
spremembo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija objavi seznam nacionalnih 
organov za standardizacijo in vse 
posodobitve navedenega seznama v 
Uradnem listu Evropske unije.

Komisija objavi seznam nacionalnih 
organizacij za standardizacijo in vse 
posodobitve navedenega seznama na svoji 
spletni strani in v Uradnem listu Evropske 
unije.

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia 
Nacionalne organizacije za 
standardizacijo

Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tehnične specifikacije je pripravila 
nepridobitna organizacija, ki je strokovno 
združenje, industrijsko ali trgovinsko 
združenje ali katera koli druga organizacija 
s članstvom, ki v okviru svoje stroke 
razvija standarde na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter ni evropski, nacionalni ali 
mednarodni organ za standardizacijo, pri 
čemer je tehnične specifikacije pripravila 
po postopkih, ki izpolnjujejo naslednja 
merila:

2. Tehnične specifikacije je pripravila 
nepridobitna organizacija, ki je strokovno 
združenje, industrijsko ali trgovinsko 
združenje ali druga organizacija s 
članstvom, ki v okviru svoje stroke razvija 
tehnične specifikacije na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter ni evropska, nacionalna ali 
mednarodna organizacija za 
standardizacijo, pri čemer je tehnične 
specifikacije pripravila po postopkih, ki 
izpolnjujejo naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tehnične specifikacije so bile pripravljene 
na podlagi odprtega odločanja, v katerem 
so lahko sodelovali vsi zainteresirani 
subjekti na trgu ali trgih, na katere vpliva 
standard;

tehnične specifikacije so bile pripravljene 
na podlagi odprtega odločanja, v katerem 
so lahko sodelovale vse zainteresirane 
strani na trgu ali trgih, na katere vpliva ta 
specifikacija;

Or. en

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Priloga III – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) so jo nepridobitne organizacije, ki 
zastopajo MSP v vsaj dveh tretjinah držav 
članic, pooblastile za zastopanje interesov 
MSP v postopku standardizacije na 
evropski ravni.

(iii) so jo nepridobitne organizacije, ki 
zastopajo večino vseh MSP v vseh državah 
članicah, pooblastile za zastopanje 
interesov MSP v postopku standardizacije 
na evropski ravni.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

V spomin na Alberta Normanda 
in njegove človeške in poklicne 
sposobnosti, ki so presegale vse 
standarde.

I. Predlog Komisije

Dne 1. junija 2011 je Evropska komisija sprejela standardizacijski paket, sestavljen iz 
predloga uredbe za spremembo in nadomestitev obstoječega pravnega okvirja o evropski 
standardizaciji,1 ocene učinka in sporočila s strateško vizijo za evropsko standardizacijo v 
naslednjem desetletju. 

Predlog Komisije je osnovan na dveh splošnih javnih posvetovanjih iz let 2009 in 2010, delu 
strokovnega sveta za pregled evropskega standardizacijskega sistema (EXPRESS), beli knjigi 
z naslovom „Posodobitev standardizacije IKT v EU – pot naprej“ in resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o prihodnosti evropske standardizacije.2

II. Splošno mnenje poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za pregled evropskega standardizacijskega sistema s 
primernim upoštevanjem zahteve Parlamenta za spremembo, usmerjeno k ohranitvi mnogih 
uspešnih elementov sistema, odpravi pomanjkljivosti in vzpostavitvi pravega ravnovesja med 
nacionalno, evropsko in mednarodno razsežnostjo.

Poročevalka je pri pripravi tega poročila upoštevala ugotovitve poročila skupine EXPRESS, 
ki vsebuje številna pomembna priporočila in odzive na javno posvetovanje Komisije o 
pregledu evropskega standardizacijskega sistema. Upoštevala je tudi sklepe javne 
predstavitve, ki jo je dne 23. novembra 2011 organiziral odbor IMCO, ter se je lahko obsežno 
posvetovala s predstavniki nacionalnih in evropskih organizacij za standardizacijo ter 
glavnimi zainteresiranimi stranmi, vključenimi v proces razvoja standardov. Primerno je 
upoštevala tudi mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (poročevalec: A. Pezzini).

V ta osnutek poročila je vključila relativno omejeno število predlogov sprememb za 
izboljšanje evropskega standardizacijskega sistema v sedanjih mejah in s tesnim 
sodelovanjem Sveta.

                                               
1 – Sklep Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na področju informacijske tehnologije in 
telekomunikacij
– Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1988 o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov
– Sklep št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o financiranju Evropske 
standardizacije
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o prihodnosti evropske standardizacije 
(2010/2051(INI))
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(a) Lažji dostop do standardov in boljša udeležba MSP v procesu določanja standardov

Čeprav so mala in srednja podjetja (MSP) glavni steber evropskega gospodarstva, njihova 
udeležba v standardizaciji ni vedno sorazmerna z njihovim gospodarskim pomenom. 
Standardi niso vedno zasnovani tako, da bi bile upoštevane značilnosti in okolje malih in 
srednjih podjetij, zlasti malih, mikro in obrtnih podjetij. Zato je treba zagotoviti, da so 
standardi razumljivi in enostavni za uporabo, tako da jih lahko vsi uporabniki bolje izvajajo. 
Poleg tega bi bilo treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo lahko mala in srednja 
podjetja v celoti sodelovala pri razvijanju standardov in zlahka dostopala do njih. Zato je 
poročevalka navedla številne predloge sprememb s širokim ciljem, da se izboljša udeležba
MSP v dejavnostih standardizacije zlasti na nacionalni ravni in se jim olajša dostop do 
standardov. 

(b) Zagotavljanje udeležbe javnih organov pri evropski standardizaciji

Poročevalka želi poudariti, da javni organi v večini držav članic kažejo omejeno zanimanje za 
udeležbo pri procesu razvijanja standardov, ne glede na pomembnost standardizacije kot 
orodja za podporo zakonodaji in javnim politikam. Meni, da bi države članice, še posebej pa 
organi za nadzor trga, morali poslati predstavnike, ki bi sodelovali v vseh nacionalnih 
tehničnih odborih, ki povzemajo razvoj standardov, katerih pripravo zahteva Komisija. 
Udeležba nacionalnih organov je bistvena zlasti za pravilno delovanje zakonodaje na 
področjih, ki jih zajema novi pristop, ter za preprečitev naknadnega nasprotovanja že 
usklajenim standardom.

(c) Omogočanje udeležbe družbenih zainteresiranih strani pri evropski standardizaciji

Poročevalka priznava pomen načela nacionalnih delegacij kot temelja evropskega 
standardizacijskega sistema, zlasti pri postopku razvoja standardov Evropskega odbora za 
standardizacijo in Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki. Vendar je treba 
poudariti, da je udeležba zainteresiranih strani, ki predstavljajo družbene interese, kot so 
potrošniki (vključno z invalidi), okoljevarstveniki in delavci, v nacionalnih tehničnih odborih 
še vedno zelo šibka ali pa je ni, kar so potrdile številne študije. Zato je treba z ohranitvijo 
finančne podpore evropskim organizacijam, ustanovljenim za zastopanje teh javnih interesov, 
zagotoviti neposredno udeležbo teh zainteresiranih strani na evropski ravni. Njihova udeležba 
sistemu podeljuje pomemben vidik legitimnosti in izboljšuje kakovost soglasja, evropski 
standardi pa so zaradi tega bolj reprezentativni. 

(d) Standardizacija na področju storitev

Standardi so prispevali k znatnemu izboljšanju kakovosti in varnosti blaga, vendar na 
področju storitev še zdaleč niso tako številčni, da bi dosegli gospodarski pomen in potencial 
tega sektorja. Razvoj evropskih standardov za storitve, kot je določeno v Direktivi 
2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, bi moral pripomoči k nadaljnji uskladitvi v 
storitvenem sektorju, povečati preglednost, kakovost in konkurenčnost evropskih storitev ter 
spodbuditi konkurenco, inovacije, odpravo trgovinskih ovir in varstvo potrošnikov. 
Poročevalka zato podpira predlog Komisije za vključitev standardov za storitve v pravni okvir 
evropske standardizacije, saj bo to zagotovilo primerno pravno podlago, na kateri lahko 
Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva razvoj standardov na dobro 
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opredeljenih in skrbno ocenjenih področjih, pri čemer ob upoštevanju javnega interesa 
zagotovi, da so standardi za storitve povezani s potrebami trga in potrošnikov.

(e) Izboljšanje in pospešitev evropskega procesa za določanje standardov z večjo 
preglednostjo in posvetovanjem 

Poročevalka meni, da je bistveno, da se vsi evropski standardi razvijejo v razumnem obdobju, 
zlasti na tistih področjih, kjer so potrebni hitro, da bi izpolnili zahteve javnih politik in hitro se 
spreminjajočih razmer na trgu. Zato poziva nacionalne in evropske standardizacijske 
organizacije, naj še naprej izboljšujejo svojo uspešnost, hkrati pa upoštevajo, da pospešitev 
procesa standardizacije ne sme škodovati načelom odprtosti, kakovosti, preglednosti in 
soglasja med vsemi zainteresiranimi stranmi.

Meni, da bo proces za določanje standardov delno pospešilo boljše posvetovanje med 
Komisijo in evropskimi organizacijami za standardizacijo pred izdajo pooblastil, kar jim bo 
omogočilo analiziranje ustreznosti predlagane vsebine za trg, zagotovitev, da bo to omejeno 
na opredelitev tehničnih sredstev za doseganje ciljev politike, ki jih je določil zakonodajalec, 
in hitrejše odzivanje na vprašanje, ali so zmožne opraviti zahtevano delo glede 
standardizacije. Zato poročevalka predlaga fazo posvetovanja med Komisijo, evropskimi 
organizacijami za standardizacijo in zadevnimi zainteresiranimi stranmi že med pripravo 
pooblastila, da se zagotovi ustreznost zahtevanih standardov za trg. Široko posvetovanje z 
vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi bi tudi moralo potekati pred sprejetjem letnega 
delovnega programa Komisije glede evropske standardizacije.

Poročevalka tudi poudarja pomen odbora iz člena 18 predlagane uredbe kot foruma med 
Komisijo in državami članicami za razpravo o vprašanjih glede standardizacije. Meni, da bi 
moral ta odbor biti po potrebi dostopen za opazovalce nacionalnih in evropskih organizacij za 
standardizacijo in vseh zadevnih zainteresiranih strani. 

(f) Tehnične specifikacije na področju IKT 

Poročevalka priznava, da forumi in konzorciji znatno prispevajo k standardizacijskemu 
sistemu z zagotavljanjem tehničnih specifikacij na področju IKT splošnega pomena, ki so 
pogosto bolj dovzetne za inovativne tehnologije. Strinja se z uvedbo novega sistema, ki zlasti 
na področju javnih naročil omogoča uporabo specifikacij, ki jih niso razvile evropske 
organizacije za standardizacijo. Vendar je treba poudariti, da bi morale te specifikacije imeti 
drugačen status kot standardi in da bi se bilo treba v procesu posvetovati z evropskimi 
organizacijami za standardizacijo, da bi zagotovili skladnost sistema. 

(g) Financiranje

Poročevalka se zaveda, da sedanji sistem financiranja EU za podporo evropski standardizaciji 
zaradi visokih stroškov revizije in zamud pri odobritvi plačil, kar včasih prevlada nad koristmi 
finančne podpore, pogosto povzroča nezadovoljstvo. Komisija se je v tem predlogu zelo 
potrudila zmanjšati upravno obremenitev evropskih organizacij za standardizacijo, na primer 
z zagotavljanjem možnosti temeljite poenostavitve sistema pavšalnih zneskov, ki bo jasno 
ločen od vseh preverjanj dejanskih stroškov izvajanja. Ta predlog pomeni nadaljnji premik k 
sistemu, ki bo temeljil na uspešnosti, na podlagi opredelitve dogovorjenih kazalnikov in 
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ciljev. Poročevalka poziva Komisijo, naj zagotovi finančno vzdržnost tega sistema in glede na 
prihodnjo spremembo finančne uredbe EU predlaga dodatne ukrepe za zmanjšanje upravnega 
bremena. 

III. Sklep

Namen tega osnutka poročila je, da obravnava vsa ključna vprašanja, ki jih je treba natančneje 
obravnavati v tem predlogu, kar bi olajšalo razpravo v odboru. Poročevalka si pridržuje 
pravico do vložitve dodatnih predlogov sprememb po tem, ko bo dodatno preučila predlog 
Komisije in opravila dodatna posvetovanja. Njen namen na tej stopnji je spodbuditi plodno 
razpravo v odboru, pričakuje pa tudi dodatne predloge.


