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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение на Комисията за регламент е за преразглеждане на 
съществуващи директиви. Като се има предвид, че настоящата система е много 
ефективна, е важно настоящият регламент да не прави революционни промени, а по-
скоро да доразвие вече съществуващите разпоредби.

Стандартизацията допринася за множество аспекти на икономическата дейност, по-
специално по отношение на растежа, производителността и отварянето на пазарите. Тя 
има многобройни последствия върху търговията. Стандартизацията може също така да 
се използва от някои страни, водещи протекционистка политика, като техническа 
бариера пред търговията.

Ето защо Европейският съюз трябва да насърчава утвърждаването на международни 
стандарти, както той прави посредством международните организации за 
стандартизация или чрез двустранен подход, а именно при договарянето на търговски 
споразумения. Би било добре също така Комисията да включи в своята работна 
програма и международни цели.

Нашето становище се отнася главно до техническите спецификации в сектора на ИКТ.
В действителност, последните най-често се разработват от форуми и консорциуми, т.е. 
групи от различни по мащаб предприятия, които имат за цел да разработят заедно 
такива спецификации. Споменатите форуми и консорциуми най-често имат 
международно измерение и следователно тяхната работа има последствия в 
международен план. Те не са обвързани от същите задължения, както европейските 
органи за стандартизация (ЕОС). Секторът на ИКТ е особено динамичен сектор, в 
който стандартизацията трябва да реагира много навременно, за да гарантира 
оперативната съвместимост, но също така и да стимулира конкуренцията и иновациите.
Поради тази причина техническите спецификации в сектора на ИКТ са много по-
многобройни отколкото в други области.

От международна гледна точка, техническите спецификации трябва да се насърчават, 
тъй като поради това, че те са разработени от организации с международен характер, те 
позволяват отварянето на пазари извън ЕС и ограничават техническите бариери пред 
търговията.

Въпреки това днес те не са добре признати на европейско равнище и много държави 
членки не могат да се позовават на тях при обявяването на търгове за възлагането на 
държавни поръчки.

В своето предложение Комисията предлага да се предвиди възможност тя да признава 
тези технически спецификации в областта на ИКТ като стандарти на ИКТ, по 
предложение на държава членка или по своя собствена инициатива, при условие че те 
отговарят на някои изисквания. Ние смятаме обаче, че този подход не позволява 
разрешаването на гореизложените проблеми.
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На първо място това създава вмешателство на Комисията в процеса на стандартизация, 
тъй като тя може да реши по собствена инициатива, че дадена техническа 
спецификация следва да е стандарт, без тя да е разработена от ЕОС. Важно е 
следователно лицата, определящи политиката, да не се намесва в стандартизацията, тъй 
като последната е доброволен процес. Освен това, въпреки че за да бъдат признати като 
стандарти в областта на ИКТ техническите спецификации трябва да отговарят на 
изисквания, уточнени в приложенията на предложението, въз основа на какви критерии 
Комисията ще признава за стандарт определена техническа спецификация, а не друга 
такава?

Друг проблем е, че това ще създаде объркване между стандартите и техническите 
спецификации. Форумите и консорциумите не са обвързани от същите задължения, 
както ЕОС, по-специално що се отнася до консултациите с МСП, социални 
организации и организации, работещи в сферата на околната среда и защитата на 
потребителите. Те не са задължени също така да спазват принципа за съгласуваност, 
съгласно който не могат да се формулират стандарти, които са взаимно противоречиви, 
нито да се създаде стандарт, който дублира друг такъв. Ние смятаме, че е важно да се 
запази ясното разграничение между стандартите и техническите спецификации, с риск 
да се позволи появата на паралелна система за стандартизация.

На последно място, критериите, на които трябва да отговарят техническите 
спецификации в областта на ИКТ, за да бъдат признати като стандарти от Комисията, 
ни изглеждат непълни. В действителност те забравят част от критериите на СТО, и по-
специално съгласуваността.

Най-накрая, с решение от 28 ноември 2011 г., публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз на 30 ноември 2011 г., Комисията взе решение да създаде 
многостранна европейска платформа за стандартизацията на ИКТ, съставена от 
представители на националните органи на държавите членки и на страните от ЕАСТ, 
представители на МСП и на отрасъла, както и други заинтересовани страни от 
гражданското общество. Мисията на тази платформа ще бъде да съветва Комисията по 
въпросите, свързани със стандартизацията на ИКТ (работна програма, потребности, 
прилагане, и т.н.).

По този начин, без да се отрича работата, свършена от форумите и консорциумите в 
областта на ИКТ, ние предлагаме на Комисията, след консултации с многостранната 
платформа за стандартизацията на ИКТ, да позволи на всички държави членки да се 
позовават на техническите спецификации в тръжните процедури за възлагане на 
държавни поръчки или в прилагането на политиките на Европейския съюз, при условие 
че отговарят на изискванията, посочени в приложението, което включва всички 
критерии на СТО.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) (Не се отнася до българския текст).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Стандартизацията играе все по-
важна роля в международната 
търговия и отварянето на пазарите.
Благодарение на споразуменията от 
Дрезден и от Виена, ЕС се стреми да 
подпомага разработването на 
стандарти на международно 
равнище, като по този начин засилва 
конкурентноспособността на 
европейските предприятия и 
промишлени отрасли на 
международната сцена.
Стандартизацията може обаче да се 
използва от трети страни като 
инструмент, насочен срещу 
конкуренцията, чрез създаването на 
технически бариери пред търговията.
За тази цел сътрудничеството между 
европейските и международните 
организации за стандартизация е от 
основно значение, но Съюзът следва 
същевременно да поощрява и 
двустранния подход, като съгласува 
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своите дейности в областта на 
стандартизацията със своите 
партньори, например в рамките на 
трансатлантическия диалог.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Насърчаването на европейските 
стандарти следва да се извършва и 
посредством двустранни контакти 
по време на договарянето на 
споразумения или чрез 
командироването на експерти по 
стандартизацията в трети страни, 
както беше направено с Китай.
Подобна инициатива би следвало да се 
предприеме приоритетно и с Индия, 
Русия и Бразилия.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Паралелно със стандартите, 
разработени от националните, 
европейските и международните 
органи за стандартизация, различни 
форуми и консорциуми разработват 
технически спецификации.
Въпросните технически 
спецификации са полезни в случаите, 
в които не съществуват 
съответните стандарти. В 
частност,  благодарение на 
международния характер на 
форумите и консорциумите тези 
технически спецификации позволяват 
отварянето на извън-европейски 
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пазари и ограничават техническите 
бариери пред търговията, особено в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ).  Съюзът следва да насърчава 
контактите между органите за 
стандартизация и тези форуми и 
консорциуми, като същевременно 
внимава да не създаде конкурентна
система за стандартизация.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в 
системата за стандартизация, така че 
съществува риск при изготвянето на 
стандартите да не бъдат взети под 
внимание потребностите и интересите 
на МСП. Правилата за 
стандартизация следва да 
насърчават МСП да допринасят 
активно със своите иновативни 
технологични решения към усилията 
за стандартизация. В допълнение, от 
съществено значение е да се подобри 
тяхното представителство и участие в 
процеса на стандартизация, особено в 
рамките на техническите комитети.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Европейските стандарти са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на МСП, които 

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

обаче в някои области не са достатъчно 
добре представени в дейностите по 
стандартизация, по-специално на 
европейско равнище. По тази причина 
настоящият регламент следва да 
гарантира подходящо представителство 
на МСП в процеса на европейска 
стандартизация, като същевременно се 
поддържа принципът за национално 
делегиране и се избягва излишното 
дублиране на структури на европейско 
равнище, от субект, притежаващ 
нужната компетентност. Специално 
внимание следва да бъде отделено на 
представителството и на 
потребностите на МСП, що се 
отнася до работата за международна 
стандартизация. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) При придобиването на хардуер, 
софтуер и услуги в сферата на 
информационните технологии органите 
на публичната власт следва да използват 
по най-добрия начин пълния набор от 
относими стандарти, например като 
подбират стандарти, които могат да 
бъдат приложени от всички 
заинтересовани доставчици, което ще 
позволи да има по-голяма конкуренция 
и да се намали рискът от нейното 
блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги и Директива 2004/18/ЕО на 

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

Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги се посочва, че в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки техническите спецификации 
следва да бъдат определени чрез 
позоваване на националните стандарти, 
които транспонират европейски 
стандарти, европейски технически 
одобрения, общи технически 
спецификации, международни 
стандарти, други технически справочни 
системи, установени от европейските 
организации за стандартизация, или, 
когато такива не съществуват, чрез 
позоваване на националните стандарти, 
националните технически одобрения 
или националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на изчисление и 
изпълнение на строителните дейности 
както и използването на стоките, или 
еквивалентно позоваване. Стандартите в 
сферата на информационните и 
комуникационните технологии обаче 
често биват разработвани от други 
изготвящи стандарти организации и не 
попадат в никоя от категориите 
стандарти и одобрения, определени в 
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. 
Поради това е необходимо да се 
предвиди възможността тръжните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки да могат да се позовават на 
определени технически спецификации
в сферата на информационните и 
комуникационните технологии, с цел да 
се отговори на бързото развитие в 
сферата на информационните и 
комуникационните технологии, да се 
улесни предоставянето на 
трансгранични услуги, да се поощри 
конкуренцията и да се създаде 
благоприятна среда за оперативната 
съвместимост и иновациите.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AD\889597BG.doc 11/21 PE478.355v02-00

BG

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря незабавно на всеки 

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря в едномесечен 
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коментар, получен от друг европейски и 
национален орган за стандартизация и 
Комисията по отношение на всеки такъв 
проект.

срок на всеки коментар, получен от друг 
европейски и национален орган за 
стандартизация и Комисията по 
отношение на всеки такъв проект.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Модел на най-добра практика

Европейските органи за 
стандартизация подкрепят, 
насърчават и разпространяват 
модели на най-добри практики за 
участието на различните 
заинтересовани страни в 
националните органи за 
стандартизация.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работната програма в областта на 
европейската стандартизация също 
така включва цели във връзка с 
международното измерение на 
европейската стандартизация, в 
подкрепа на законодателството и 
политиките на Съюза, и посочва кой 
какви усилия трябва да положи за 
развитието на международното 
сътрудничество.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В работната програма в областта 
на европейската стандартизация по 
параграф 1 се посочва начинът, по 
който работата в областта на 
стандартизацията ще бъде включена 
в стратегията „Европа 2020“, и как 
ще се поддържа съгласуваността 
между тях.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Работната програма в областта 
на европейската стандартизация по 
параграф 1 се изпраща на Европейския 
парламент и на Съвета за становище.



AD\889597BG.doc 15/21 PE478.355v02-00

BG

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок, който е амбициозен 
и към който са приложени ясни 
списъци с изисквания, междинни цели 
и данни за публичното финансиране.
Съответният стандарт или документ се 
определя от потребностите на пазара, 
отчита обществения интерес и се 
основава на консенсус.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Глава ІV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти в сферата на ИКТ Технически спецификации в сферата на 



PE478.355v02-00 16/21 AD\889597BG.doc

BG

ИКТ

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Използване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията, след 
консултация с Европейската 
многостранна платформа по 
въпросите на стандартизацията в 
областта на ИКТ, може да реши да 
признае технически спецификации в 
областта на ИКТ, които не са 
национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II, за възлагане на договори за 
обществени поръчки или за 
осъществяването на политиките на 
Съюза.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Употреба на ИКТ стандарти в 

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) превода, когато е необходимо, на 
използваните в подкрепа на политиките 
и законодателството на Съюза 
европейски стандарти или европейски 
стандартизационни документи на 
официалните езици на Съюза, различни 
от работните езици на европейските 
органи за стандартизация, или в 
надлежно обосновани случаи — на 
езици, различни от официалните езици 
на Съюза;

д) превода, когато е необходимо, на 
използваните в подкрепа на политиките 
и законодателството на Съюза 
европейски стандарти или европейски 
стандартизационни документи на 
официалните езици на Съюза, различни 
от работните езици на европейските 
органи за стандартизация, или на езици, 
различни от официалните езици на 
Съюза, когато това дава възможност 
да се насърчават европейските 
стандарти в трети държави;

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на 
предложението на Комисията)

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията взема решения относно 3. Комисията взема решения относно 
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правилата за финансиране, предвидени 
в параграфи 1 и 2, размера на 
безвъзмездните средства, а, при 
необходимост, и максималния процент 
на финансиране по видове дейности.

правилата за финансиране, предвидени 
в параграфи 1 и 2, размера на 
безвъзмездните средства, а при 
необходимост, и максималния процент 
на финансиране по видове дейности.
Комисията гарантира, че 
финансирането от Съюза има само 
допълващ характер и е обвързано със 
спазването на специфични 
изисквания, така че финансирането 
за европейската стандартизация да 
продължава да се осигурява главно от 
частния сектор.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) адаптиране към техническия прогрес 
на посочените в приложение ІI критерии 
за признаване на стандарти в сферата на 
ИКТ, без обаче да създава или 
премахва критерии;

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на 
предложението на Комисията)

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) адаптиране на посочените в 
приложение III критерии за 
организациите, представляващи МСП и 
заинтересованите обществени групи, 
към евентуална промяна в ситуацията 
по отношение на техния нестопански 
характер и представителност.

в) адаптиране на посочените в 
приложение III критерии за 
организациите, представляващи МСП и 
заинтересованите обществени групи, 
към евентуална промяна в ситуацията 
по отношение на техния нестопански 
характер и представителност, без обаче 
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да създава, пренебрегва или премахва 
никой критерий или организация.

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на 
предложението на Комисията)

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – въвеждащо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

техническите спецификации са 
разработени на основата на отворен 
процес на вземане на решения, достъпен 
за всички заинтересовани страни на 
пазара или пазарите, обхванати от
техническата спецификация;
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процесът на стандартизация се 
основава на сътрудничество и наличие 
на консенсус и не е облагодетелствал 
никое конкретно заинтересовано лице.
Консенсус означава общо съгласие, 
характеризиращо се с липсата на трайно 
противопоставяне по съществени 
въпроси от страна на която и да било 
важна част от засегнатите интереси и с 
процес, който, наред с другото, цели да 
бъдат взети под внимание гледищата на 
всички засегнати страни и да се 
изгладят всички разногласия, 
произтичащи от приведените аргументи.
Консенсусът не предполага 
единодушие.

процесът на разработване на 
технически спецификации се основава 
на сътрудничество и наличие на 
консенсус и не е облагодетелствал 
никое конкретно заинтересовано лице.
Консенсус означава общо съгласие, 
характеризиращо се с липсата на трайно 
противопоставяне по съществени 
въпроси от страна на която и да било 
важна част от засегнатите интереси и с 
процес, който, наред с другото, цели да 
бъдат взети под внимание гледищата на 
всички засегнати страни и да се 
изгладят всички разногласия, 
произтичащи от приведените аргументи.
Консенсусът не предполага 
единодушие.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) съгласуваност:
i) техническите спецификации не 
противоречат на съществуващите 
национални, европейски и 
международни стандарти или на 
такива, които са в процес на 
изготвяне, нито ги дублират.
ii) тази разпоредба следва да зачита 
принципа на технологична 
неутралност и да не се прилага по 
антиконкурентен начин.
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