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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji jest przeglądem istniejących 
dyrektyw. Ponieważ obecny system jest dość skuteczny, ważne jest, żeby rozporządzenie to 
stanowiło ewolucję istniejącej sytuacji, a nie rewolucję. 

Normalizacja wywiera wpływ na liczne aspekty działalności gospodarczej, m.in. na wzrost, 
na wydajność oraz na otwartość rynków. Ma też wiele konsekwencji dla wymiany. 
Normalizacja może także być wykorzystywana przez niektóre kraje protekcjonistyczne jako 
techniczna przeszkoda w wymianie. 

Z tego powodu Unia Europejska musi wspierać normy międzynarodowe, co już czyni za 
pośrednictwem międzynarodowych organów normalizacyjnych lub stosując dwustronne 
podejście, zwłaszcza podczas negocjowania umów handlowych. Pożądane byłoby również, 
aby Komisja ujęła w swoim programie prac cele międzynarodowe.

Niniejsza opinia odnosi się głównie do specyfikacji technicznych w sektorze TIK. Są one 
najczęściej tworzone przez fora lub konsorcja, tj. ugrupowania przedsiębiorstw różnej
wielkości, których celem jest wspólne opracowywanie specyfikacji. Fora i konsorcja 
zazwyczaj mają międzynarodowy wymiar, więc ich prace mają międzynarodowe skutki. Nie 
podlegają takim samym wymogom, jak europejskie organy normalizacyjne. Sektor TIK jest 
szczególnie dynamiczny, jego normalizacja musi być zatem bardzo reaktywna, aby zapewnić 
interoperacyjność, ale także stymulować konkurencyjność i innowacyjność. Z tego powodu 
ilość specyfikacji technicznych jest dużo większa w sektorze TIK niż w innych dziedzinach.

Z międzynarodowego punktu widzenia należy popierać specyfikacje techniczne, które –
opracowane przez organizacje o międzynarodowym wymiarze – umożliwiają otwarcie 
rynków pozaeuropejskich i ograniczają techniczne przeszkody w wymianie.

A jednak nie są one obecnie powszechnie stosowane na szczeblu europejskim i wiele państw 
członkowskich nie może się do nich odwoływać, biorąc udział w zamówieniach publicznych.

Komisja w swoim wniosku proponuje uznawanie specyfikacji technicznych w sektorze TIK 
za normy TIK na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, jeżeli spełniają 
one pewne wymogi. Naszym zdaniem takie podejście nie pozwala jednak na rozwiązanie 
przedstawionych wyżej problemów. 

Przede wszystkim powoduje to ingerencję Komisji w proces normalizacji, gdyż może ona z 
własnej inicjatywy zdecydować, że dana specyfikacja techniczna jest normą, nie będąc 
uprzednio opracowaną przez europejski organ normalizacyjny. Tymczasem ważne jest, żeby 
polityka nie ingerowała w normalizację, gdyż ta ostatnia jest odpowiedzią na dobrowolny 
proces. Poza tym, pomimo iż specyfikacje techniczne – aby zostały uznane za normy TIK –
muszą spełniać wymogi zawarte w załącznikach do wniosku, na jakiej podstawie Komisja 
uzna za normę raczej tę, a nie inną specyfikację?

Ponadto, następuje pomieszanie norm i specyfikacji technicznych. Fora i konsorcja nie mają 
takich samych zobowiązań, jak europejskie organy normalizacyjne, zwłaszcza w dziedzinie 
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konsultacji z MŚP, organów zabezpieczenia społecznego, środowiskowych i ochrony 
konsumentów. Nie mają również obowiązku przestrzegania zasady spójności, zgodnie z którą 
nie można wprowadzać norm sprzecznych czy opracowywać normy będącej powieleniem 
innej. Naszym zdaniem ważne jest zachowanie wyraźnego rozróżnienia między normami i 
specyfikacjami technicznymi, bo w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania równoległego 
systemu normalizacji.

Wreszcie, kryteria, które muszą spełniać specyfikacje techniczne TIK, aby zostały uznane 
przez Komisję za normy, wydają się nam niekompletne. Nie ma bowiem wśród nich części 
kryteriów WHO, zwłaszcza spójności.

I na zakończenie – decyzją z dnia 28 listopada 2011 r., opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 listopada 2011 r., Komisja utworzyła europejską 
wielostronną platformę ds. normalizacji TIK, składającą się z przedstawicieli krajowych 
organów państw członkowskich i państw EFTA, przedstawicieli MŚP, przemysłu, a także 
innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem tej platformy będzie doradzanie 
Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących normalizacji w sektorze TIK (program prac, 
potrzeby, wdrażanie, ...).

W związku z tym, nie negując pracy wykonanej przez fora i konsorcja w obszarze TIK, 
proponujemy, żeby Komisja, po konsultacjach z wielostronną platformą ds. normalizacji TIK, 
zezwoliła wszystkim państwom członkowskim na odwoływanie się do specyfikacji 
technicznych w zamówieniach publicznych lub przy realizacji strategii politycznych Unii 
Europejskiej, jeżeli specyfikacje spełniają wymogi zawarte w załączniku, który obejmuje 
wszystkie kryteria WHO.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Normalizacja odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w handlu 
międzynarodowym i otwieraniu rynków. 
Dzięki porozumieniom z Drezna i Wiednia 
Unia dąży do opracowywania norm na 
szczeblu międzynarodowym, zwiększając 
w ten sposób konkurencyjność 
europejskich przedsiębiorstw i 
europejskiego przemysłu na arenie 
międzynarodwej. Jednak normalizacja 
może również być wykorzystywana przez 
kraje trzecie jako instrument 
antykonkurencyjny, stwarzając przeszkody 
techniczne dla wymiany. Z tego tytułu 
współpraca między europejskimi i 
międzynarodowymi organami 
normalizacyjnymi ma podstawowe 
znaczenie, ale Unia powinna również 
propagować podejście dwustronne, 
koordynując swoją działalność 
normalizacyjną z partnerami, np. w 
ramach dialogu transatlantyckiego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Promowanie norm europejskich 
powinno również odbywać się w drodze 
dwustronnych kontaktów podczas 
negocjowania umów lub oddelegowania 
specjalistów ds. normalizacji do krajów 
trzecich, tak jak to ma miejsce w 
przypadku Chin. Należy wyjść z podobną 
inicjatywą w pierwszej kolejności w 
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przypadku Indii, Rosji i Brazylii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Krajowe, europejskie i 
międzynarodowe organy normalizacyjne 
opracowują normy, a fora i konsorcja 
opracowują specyfikacje techniczne. Te 
specyfikacje techniczne są przydatne w 
sytuacji, gdy nie istnieją normy. Przede 
wszystkim dzięki międzynarodowemu 
wymiarowi forów i konsorcjów te 
specyfikacje techniczne umożliwiają 
otwarcie rynków pozaeuropejskich i 
ograniczają techniczne przeszkody w 
wymianie, zwłaszcza w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK).  Unia powinna 
zachęcać do kontaktów między organami 
normalizacyjnymi a tymi forami i 
konsorcjami, pilnując jednak, by nie 
wytworzył się konkurencyjny system 
normalizacyjny.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Zasady normalizacji powinny zachęcać 
MŚP do aktywnego włączania rozwiązań z 
zakresu technologii innowacyjnych w 
działania normalizacyjne. Ponadto
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technicznych. konieczna jest poprawa ich reprezentacji i 
uczestnictwa w procesie normalizacji, 
zwłaszcza w komitetach technicznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak w niektórych dziedzinach nie 
są dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej, utrzymując 
jednocześnie zasadę delegacji krajowej i 
unikając niepotrzebnego powielania 
struktur na szczeblu europejskim przez 
jednostkę o właściwych kwalifikacjach.
Należy poświęcić szczególną uwagę 
reprezentacji i potrzebom MŚP, jeśli 
chodzi o działalność normalizacyjną na 
szczeblu międzynarodowym. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy publiczne powinny jak 
najlepiej korzystać z pełnego zakresu 
stosownych norm przy zamawianiu 
sprzętu, oprogramowania i usług 
informatycznych, np. poprzez wybór norm, 
które mogą być wdrożone przez 
wszystkich zainteresowanych dostawców, 
tym samym umożliwiając większą 
konkurencję i obniżając ryzyko polegające 

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

na zdominowaniu przez jedną technologię 
bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz w 
dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
ustalono, że specyfikacje techniczne w 
zamówieniach publicznych powinny być 
formułowane przez odniesienie do norm 
krajowych stanowiących transpozycję 
norm europejskich, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych odnoszących się 
do projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót oraz wykorzystania produktów – lub 
przez odniesienie do równoważnych 
regulacji. Normy z dziedziny technologii 
informacyjno-komunikacyjnych są jednak 
często opracowywane przez inne 
organizacje zajmujące się 
opracowywaniem norm i nie należą do 
żadnej z kategorii norm i aprobat 
określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE. Konieczne jest zatem 
umożliwienie czynienia odniesień do 
niektórych specyfikacji technicznych z 
dziedziny technologii informacyjno-
komunikacyjnych w przetargach w 
ramach zamówień publicznych w celu 
reagowania na szybki rozwój w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, ułatwiania świadczenia 
usług transgranicznych, pobudzania 
konkurencji oraz promowania 
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interoperacyjności i innowacyjności. interoperacyjności i innowacyjności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada 
na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 
krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny odpowiada w ciągu 
miesiąca na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 
krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 –ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 

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

związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Model najlepszych praktyk

Europejskie organy normalizacyjne 
wspierają, propagują i upowszechniają 
modele najlepszych praktyk uczestnictwa 
podmiotów reprezentujących interesy 
różnych stron w krajowych organach 
normalizacyjnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program prac w zakresie normalizacji 
europejskiej zawiera także cele związane z 
międzynarodowym wymiarem procesu 
normalizacji europejskiej, będące 
wsparciem prawodawstwa i polityki Unii, 
oraz określa, kto podejmuje jakie 
działania na rzecz rozwoju współpracy 
międzynarodowej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)



AD\889597PL.doc 13/19 PE478.355v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W programie prac w zakresie 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w ust. 1, określa się, jak działania 
normalizacyjne należy włączyć do strategii 
„UE 2020” i jak można zapewnić 
spójność.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Program prac w zakresie normalizacji 
europejskiej, o którym mowa w ust. 1, jest 
przekazywany do zaopiniowania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie, który jest ambitny i 
przewiduje sporządzenie jasnych list 
wymogów, celów pośrednich i środków 
publicznych, projektu normy europejskiej 
lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy z dziedziny TIK Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Używanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja – po 
konsultacjach z wielostronną platformą 
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specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II. 

ds. normalizacji TIK – może podjąć 
decyzję o uznaniu specyfikacji 
technicznych w dziedzinie TIK, 
niebędących normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniających wymogi określone w 
załączniku II do celów udzielania 
zamówień publicznych lub wdrażania 
polityki UE.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Stosowanie norm TIK w zamówieniach 

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i 
prawodawstwa na języki urzędowe Unii 
inne niż języki robocze europejskich 
organów normalizacyjnych lub, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
języki inne niż języki urzędowe Unii;

e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i 
prawodawstwa na języki urzędowe Unii 
inne niż języki robocze europejskich 
organów normalizacyjnych lub na języki 
inne niż języki urzędowe Unii, jeżeli 
pozwala to na promowanie norm 
europejskich w krajach trzecich;

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zasad finansowania, o których mowa w ust. 
1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach, w sprawie maksymalnego 
udziału w finansowaniu poszczególnych 
rodzajów działalności.

3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zasad finansowania, o których mowa w ust. 
1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach, w sprawie maksymalnego 
udziału w finansowaniu poszczególnych 
rodzajów działalności. Komisja 
dopilnowuje, by finansowanie unijne 
miało jedynie charakter uzupełniający i 
było zależne od spełnienia specjalnych 
wymogów, tak by finansowanie 
normalizacji europejskiej w dalszym ciągu 
zapewniał głównie sektor prywatny.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dostosowanie do rozwoju technicznego 
określonych w załączniku II kryteriów 
uznawania norm z dziedziny TIK, jednak 
bez tworzenia lub usuwania 
jakiegokolwiek z kryteriów;

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostosowanie określonych w załączniku 
III kryteriów dotyczących organizacji 
reprezentujących MŚP i zainteresowane 

c) dostosowanie określonych w załączniku 
III kryteriów dotyczących organizacji 
reprezentujących MŚP i zainteresowane 
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grupy społeczne do późniejszych zmian w 
zakresie ich charakteru nienastawionego na 
osiąganie zysku oraz ich 
reprezentacyjności.

grupy społeczne do późniejszych zmian w 
zakresie ich charakteru nienastawionego na 
osiąganie zysku oraz ich 
reprezentacyjności, jednak bez tworzenia, 
likwidacji lub wykluczenia jednego z 
kryteriów lub którejś z organizacji.

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

specyfikacje techniczne zostały 
opracowane w oparciu o otwarte 
podejmowanie decyzji, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony działające na rynku lub na rynkach 
objętych daną specyfikacją techniczną;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

proces normalizacji polegał na 
współpracy, opierał się na konsensusie, a w 
jego ramach nie faworyzowano żadnej z 
zainteresowanych stron. Konsensus 
oznacza ogólne porozumienie 
charakteryzujące się brakiem trwałego 
sprzeciwu znacznej części 
zainteresowanych w odniesieniu do 
istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie 
zmierzającym do uwzględnienia poglądów 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zbliżenia sprzecznych stanowisk. 
Konsensus nie oznacza jednomyślności;

proces opracowywania specyfikacji 
technicznych polegał na współpracy, 
opierał się na konsensusie, a w jego 
ramach nie faworyzowano żadnej z 
zainteresowanych stron. Konsensus 
oznacza ogólne porozumienie 
charakteryzujące się brakiem trwałego 
sprzeciwu znacznej części 
zainteresowanych w odniesieniu do 
istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie 
zmierzającym do uwzględnienia poglądów 
wszystkich zainteresowanych stron i 
zbliżenia sprzecznych stanowisk. 
Konsensus nie oznacza jednomyślności;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) spójność:
(i) specyfikacje techniczne nie powinny 
być sprzeczne z normami krajowymi, 
europejskimi i międzynarodowymi, 
obowiązującymi lub będącymi w trakcie 
przygotowywania, ani ich powielać;
(ii) postanowienie to powinno być zgodne 
z zasadą neutralności technologicznej i 
nie powinno być stosowane w sposób 
niezgodny z zasadami konkurencji.

PROCEDURA

Tytuł Normalizacja europejska
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