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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere de regulament al Comisiei este o revizuire a directivelor existente. Întrucât 
sistemul actual este destul de performant, este important ca prezentul regulament să nu 
reprezinte decât o evoluție în raport cu normele existente și nu o „revoluție”. 

Standardizarea influențează numeroase aspecte ale activității economice, în special creșterea, 
productivitatea și deschiderea piețelor. Ea are numeroase consecințe asupra schimburilor 
comerciale. Standardizarea poate fi utilizată de anumite țări protecționiste și ca o barieră 
tehnică în calea comerțului. 

Din acest motiv, Uniunea Europeană trebuie să promoveze standardele internaționale, lucru 
pe care îl face prin intermediul organismelor internaționale de standardizare sau al abordărilor 
bilaterale, în special cu ocazia negocierii acordurilor comerciale. Ar fi oportun, de asemenea, 
ca în programul său de lucru Comisia să integreze obiective cu caracter internațional.

Prezentul aviz se referă în special la specificațiile tehnice din sectorul TIC. Într-adevăr, ele 
sunt elaborate cel mai adesea de foruri și consorții, adică de grupări de întreprinderi de diverse 
dimensiuni, care își propun să elaboreze împreună aceste specificații. Aceste forumuri și 
consorții au cel mai adesea o dimensiune internațională, iar activitățile lor au, așadar, 
repercusiuni la nivel internațional. Acestea nu sunt supuse acelorași obligații ca și 
organismele europene de standardizare (OES). Sectorul TIC este cu precădere un sector 
dinamic, în cadrul căruia standardizarea trebuie să reacționeze foarte rapid, pentru a garanta 
interoperabilitatea, dar și pentru a stimula concurența și inovarea. Din acest motiv, 
specificațiile tehnice sunt mult mai numeroase în sectorul TIC decât în alte domenii.

Din punct de vedere internațional, specificațiile tehnice trebuie să fie încurajate întrucât, fiind 
elaborate de organizații cu o dimensiune internațională, acestea permit deschiderea piețelor 
din afara Europei și limitează barierele tehnice din calea schimburilor comerciale.

Cu toate acestea, în prezent, aceste organizații nu sunt recunoscute într-o măsură suficientă la 
nivel european și numeroase state membre se află în imposibilitatea de a face referire la 
acestea în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice.

În propunerea sa, Comisia sugerează să se introducă posibilitatea de a recunoaște aceste 
specificații tehnice din domeniul TIC ca fiind standarde TIC, la propunerea unui stat membru 
sau la inițiativa sa, atunci când se constată că specificațiile tehnice respectă anumite cerințe. 
Cu toate acestea, raportorul consideră că această abordare nu permite rezolvarea problemelor 
menționate mai sus. 

În primul rând, se creează astfel o ingerință a Comisiei în procesul de standardizare, întrucât 
Comisia poate decide din proprie inițiativă că o specificație tehnică este un standard fără ca 
aceasta să fi fost elaborată de un OES. Or, este important ca politica să nu intervină în 
procesul de standardizare, întrucât standardizarea se bazează pe un proces voluntar. În plus, 
deși pentru a fi recunoscute drept standarde TIC specificațiile tehnice trebuie să răspundă unor 
cerințe elaborate în anexele la prezenta propunere, pe ce baze va selecționa Comisia o anumită 
specificație tehnică în detrimentul alteia pentru a fi recunoscută drept standard?
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Apoi, această abordare face posibilă apariția unor confuzii între standarde și specificațiile 
tehnice. Forumurile și consorțiile nu au aceleași obligații ca și OES, în special în ceea ce 
privește consultarea IMM-urilor, a organizațiilor din domeniul social, al protecției mediului și 
al protecției consumatorilor. Ele nu au obligația de a respecta principiul coerenței, conform 
căruia nu se pot adopta standarde contradictorii sau care să se suprapună peste standarde 
adoptate anterior. Considerăm că este important să se păstreze o distincție clară între 
standarde și specificațiile tehnice, evitând astfel dezvoltarea unui sistem paralel de 
standardizare.

În cele din urmă, criteriile pe care trebuie să le respecte specificațiile tehnice TIC pentru a fi 
recunoscute drept standarde de către Comisie par să fie incomplete. Acestea fac abstracție de 
o parte a criteriilor OMC, în special de criteriul coerenței.

Prin decizia sa din 28 noiembrie 2011, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 30 
noiembrie 2011, Comisia a decis să creeze o platformă europeană multipartită privind 
standardizarea în domeniul TIC, compusă din reprezentanți ai autorităților naționale ale 
statelor membre și ale statelor AELS, reprezentanți ai IMM-urilor și ai industriei, precum și 
din alte părți interesate din cadrul societății civile. Misiunea acestei platforme va fi de a 
acorda consiliere Comisiei Europene cu privire la standardizarea în domeniul TIC (programul 
de lucru, necesități, punerea în aplicare etc.).

Astfel, fără a nega importanța activității desfășurate de forumuri și consorții în domeniul TIC, 
raportorul propune ca, după consultarea platformei multipartite privind standardizarea în 
domeniul TIC, Comisia să permită tuturor statelor membre să facă referire la specificațiile 
tehnice în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau în punerea în aplicare 
a politicilor Uniunii Europene în măsura în care acestea răspund cerințelor menționate în 
anexă, care trebuie să includă toate criteriile stabilite de OMC.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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Telecomunicații (ETSI).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Standardizarea joacă un rol din ce în 
ce mai important pentru comerțul 
internațional și deschiderea piețelor. Pe 
baza acordurilor încheiate la Dresda și la 
Viena, Uniunea încearcă să favorizeze 
elaborarea de standarde la nivel 
internațional, consolidând astfel 
competitivitatea întreprinderilor și 
industriilor europene pe scena 
internațională. Dar standardizarea poate 
fi, în același timp, utilizată de către țările 
terțe ca un instrument anticoncurențial, 
creând bariere tehnice în calea 
schimburilor comerciale. În acest sens, 
cooperarea între organismele europene și 
organismele internaționale de 
standardizare este fundamentală, dar 
Uniunea ar trebui, în același timp, să 
favorizeze abordările bilaterale, 
coordonându-și activitățile de 
standardizare cu cele desfășurate de 
partenerii săi, de exemplu în cadrul 
dialogului transatlantic.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Promovarea standardelor europene 
ar trebui să se facă și prin intermediul 
contactelor bilaterale stabilite cu ocazia 
negocierii acordurilor sau prin 
intermediul detașării unor experți în 
domeniul standardizării în țările terțe, așa 
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cum s-a întâmplat în cazul Chinei. O 
inițiativă similară ar trebui să fie pusă în 
aplicare, în mod prioritar, în relațiile cu 
India, Rusia și Brazilia.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pe lângă standardele elaborate de 
organismele naționale, europene și 
internaționale de standardizare, 
forumurile și consorțiile elaborează 
specificații tehnice. Aceste specificații 
tehnice sunt utile în situațiile în care nu 
există standarde. În special, datorită 
dimensiunii internaționale a forumurilor 
și a consorțiilor, aceste specificații tehnice 
permit deschiderea piețelor din afara 
Europei și limitează barierele tehnice din 
calea schimburilor comerciale, în special 
în domeniul tehnologiei informației și a 
comunicațiilor (TIC).  Uniunea ar trebui 
să încurajeze contactele între organismele 
de standardizare și aceste forumuri și 
consorții, evitând în același timp 
generarea unui sistem paralel de 
standardizare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 

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

de standardizare ar trebui să încurajeze 
IMM-urile să contribuie în mod activ cu 
soluții tehnologice inovatoare la eforturile 
de standardizare. În plus, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în unele domenii, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să asigure o reprezentare corespunzătoare a 
IMM-urilor în procesul de standardizare 
europeană, menținând principiul delegării 
naționale și evitând o duplicare inutilă a 
structurilor la nivel european, printr-o 
entitate cu calificare corespunzătoare. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
reprezentării și nevoilor IMM-urilor în 
cadrul activității internaționale de 
standardizare. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile publice ar trebui să 
valorifice întreaga gamă de standarde 
relevante în momentul achiziționării de 
hardware, software și servicii legate de 
tehnologia informației, de exemplu prin 

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

selectarea unor standarde care pot fi puse 
în aplicare de toți furnizorii interesați, ceea 
ce ar permite o concurență mai mare și 
riscuri reduse de blocare. Directiva 
2004/17/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 de 
coordonare a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale și Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii prevăd că specificațiile tehnice din 
cadrul procedurilor de achiziții publice ar 
trebui să fie formulate prin referire la 
standarde naționale care transpun standarde 
europene, aprobări tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme tehnice de 
referință stabilite de organismele europene 
de standardizare sau – în lipsa acestora –
standarde naționale, aprobări naționale sau 
specificații tehnice naționale referitoare la 
proiectarea, calcularea și executarea 
lucrărilor și utilizarea produselor sau 
echivalentul acestora. Standardele din 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor sunt însă de multe ori 
dezvoltate de alte organizații care 
elaborează standarde și nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile de standarde și 
aprobări prevăzute în Directivele 
2004/17/CE și 2004/18/CE. Prin urmare, 
este necesar să se prevadă posibilitatea ca 
procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice să poată face referire la 
anumite specificații tehnice din domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, 
pentru a răspunde la progresul rapid din 
domeniul tehnologiei informației și a 
comunicațiilor, a facilita furnizarea de 
servicii transfrontaliere, a încuraja 
competiția și a promova interoperabilitatea 
și inovarea.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Specificațiile tehnice selectate în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor ar putea contribui la 
punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de 
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interoperabilitate pentru administrațiile 
publice europene (ISA) care stabilește, 
pentru perioada 2010-2015, un program 
privind soluțiile de interoperabilitate pentru 
administrațiile publice europene și 
instituțiile și organismele Uniunii care să 
ofere soluții comune și partajate pentru 
facilitarea interoperabilității.

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde cu 
promptitudine și ia cunoștință în mod 
corespunzător de orice observații primite 
din partea oricărui organism european sau 
național de standardizare și din partea 
Comisiei cu privire la orice astfel de 
proiect.

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde în termen de o 
lună și ia cunoștință în mod corespunzător 
de orice observații primite din partea 
oricărui organism european sau național de 
standardizare și din partea Comisiei cu 
privire la orice astfel de proiect.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât părțile stabilite în alte state 

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

alte state membre să aibă posibilitatea de a 
prezenta observații;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Model de bune practici

Organismele europene de standardizare 
sprijină, promovează și răspândesc 
modele de bune practici privind 
participarea diferitelor părți interesate în 
organismele naționale de standardizare.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de lucru privind 
standardizarea europeană include și 
obiective specifice dimensiunii 
internaționale a standardizării europene, 
sprijinind astfel legislația și politicile 
Uniunii și precizând cine ce eforturi 
depune pentru a dezvolta o cooperare 
internațională.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Programul de lucru privind 
standardizarea europeană menționat la 
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alineatul (1) indică modul în care 
standardizarea este integrată în cadrul 
strategiei UE 2020, precum și modul în 
care se asigură coerența.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Programul de lucru privind 
standardizarea europeană menționat la 
alineatul (1) este transmis spre avizare 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit, care să fie ambițios 
și prevăzut cu o indicare clară a 
cerințelor, a obiectivelor intermediare și a 
finanțării publice. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele din domeniul TIC Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Utilizarea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia, după 
consultarea platformei europene 
multipartite privind standardizarea în 
domeniul TIC, poate decide să recunoască 
specificațiile tehnice din domeniul TIC
care nu sunt standarde naționale, europene 
sau internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II pentru atribuirea 
contractelor de achiziții publice sau 
pentru punerea în aplicare a politicilor 
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Uniunii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Utilizarea standardelor TIC în domeniul 

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

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a 
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene utilizate în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii în limbile 
oficiale ale Uniunii altele decât limbile de 
lucru ale organismelor europene de 
standardizare sau, în cazurile justificate în 
mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea, dacă este necesară, a 
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene utilizate în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii în limbile 
oficiale ale Uniunii altele decât limbile de 
lucru ale organismelor europene de 
standardizare sau în alte limbi decât limbile 
oficiale ale Uniunii în cazul în care acest 
lucru permite promovarea standardelor 
europene în țările terțe;

(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei). 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia decide asupra modalităților de 
finanțare menționate la alineatele (1) și (2), 
a sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate.

(3) Comisia decide asupra modalităților de 
finanțare menționate la alineatele (1) și (2), 
a sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate. Comisia garantează faptul că 
finanțarea din partea Uniunii Europene 
are doar caracter complementar și este 
condiționată de cerințe specifice, astfel 
încât finanțarea standardizării europene 
să fie asigurată în continuare în cea mai 
mare parte de sectorul privat.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) adaptării criteriilor pentru 
recunoașterea standardelor în domeniul 
TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea 
tehnică, fără a crea sau a suprima totuși 
unul dintre criterii;

(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei). 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile 
care reprezintă IMM-urile și părțile 
interesate din cadrul societății, stabilite în 
anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce 
privește natura non-profit și 
reprezentativitatea acestora.

(c) adaptării criteriilor pentru organizațiile 
care reprezintă IMM-urile și părțile 
interesate din cadrul societății, stabilite în 
anexa III, la evoluțiile ulterioare în ceea ce 
privește natura non-profit și 
reprezentativitatea acestora, fără a crea, a 
abandona sau a suprima totuși un criteriu 
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sau o organizație.
(Este necesar să se rectifice numerotarea eronată a versiunii franceze a propunerii Comisiei). 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

procedura de standardizare se bazează pe 
colaborare și consens și nu a favorizat în 

procedura de elaborare a specificațiilor 
tehnice se bazează pe colaborare și 
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mod particular niciuna dintre părțile 
interesate. Prin „consens” se înțelege un 
acord general, caracterizat prin absența de 
opoziție durabilă privind aspecte 
importante din partea unui segment 
important de interese prezente și printr-o 
procedură care implică luarea în 
considerare a opiniilor tuturor părților 
interesate și aplanarea divergențelor. 
Consensul nu implică unanimitatea.

consens și nu a favorizat în mod particular 
niciuna dintre părțile interesate. Prin 
„consens” se înțelege un acord general, 
caracterizat prin absența de opoziție 
durabilă privind aspecte importante din 
partea unui segment important de interese 
prezente și printr-o procedură care implică 
luarea în considerare a opiniilor tuturor 
părților interesate și aplanarea 
divergențelor. Consensul nu implică 
unanimitatea.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa 2 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) coerență:
(i) specificațiile tehnice nu sunt în 
contradicție cu standardele naționale, 
europene și internaționale existente sau în 
curs de elaborare și nici nu creează 
suprapuneri cu acestea.
(ii) prezenta dispoziție ar trebui să 
respecte principiul neutralității 
tehnologice și să nu fie aplicată într-un 
mod anticoncurențial.
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