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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga uredbe Komisije je revizija veljavnih direktiv. Sedanji sistem je dokaj 
učinkovit, zato je pomembno, da ta uredba veljavne določbe samo dopolni in ne uvaja 
temeljitih sprememb. 

Standardizacija prispeva k številnim vidikom gospodarske dejavnosti, zlasti k rasti, 
produktivnosti in odpiranju trgov. Ima tudi velik vpliv na trgovino. Nekatere 
protekcionistične države pa lahko standardizacijo uporabijo tudi kot tehnično oviro za 
trgovino. 

Zato mora Evropska unija spodbujati mednarodne standarde, za kar si že prizadeva prek 
mednarodnih organov za standardizacijo ali dvostranskih pristopov, zlasti pri pogajanjih o 
trgovinskih sporazumih. Dobro bi bilo tudi, če bi Komisija v svoj delovni program vključila 
mednarodne cilje.

Naše mnenje se osredotoča predvsem na tehnične specifikacije na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT). Te specifikacije večinoma razvijajo forumi in konzorciji, 
tj. združenja podjetij različnih velikosti, katerih cilj je skupna priprava specifikacij. Ti forumi 
in konzorciji imajo povečini mednarodno razsežnost, zato ima njihovo delo posledice na 
mednarodni ravni. Zanje ne veljajo enake obveznosti kot za evropske organe za 
standardizacijo. Področje IKT je še posebej dinamično, zato je pri njegovi standardizaciji 
potrebna velika odzivnost, da se zagotovi interoperabilnost ter spodbujata konkurenca in 
inovacije. Zato je tehničnih specifikacij občutno več na področju IKT kot na drugih področjih.

Z mednarodnega vidika je treba spodbujati tehnične specifikacije, saj jih pripravljajo 
mednarodne organizacije in tako omogočajo odpiranje trgov zunaj Evrope in zmanjšujejo 
tehnične ovire v trgovini.

Navzlic temu so na evropski ravni premalo priznane in veliko držav članic se v javnih 
naročilih nanje ne more sklicevati.

Komisija v svojem predlogu predlaga, da bi bilo na predlog države članice ali njeno lastno 
pobudo te tehnične specifikacije na področju IKT mogoče priznati kot standarde IKT pod 
pogojem, da izpolnjujejo nekatere zahteve. Vendar menimo, da s takim pristopom ne bo 
mogoče rešiti navedenih težav. 

To bi pomenilo vmešavanje Komisije v postopek standardizacije, saj bi lahko sama odločala, 
ali je tehnična specifikacija standard, ne da bi jo pripravil evropski organ za standardizacijo. 
Pomembno je, da se politika v standardizacijo ne vmešava, saj gre za prostovoljen postopek. 
Čeprav morajo tehnične specifikacije izpolnjevati zahteve iz prilog k predlogu, da se priznajo 
kot standardi IKT, se postavlja vprašanje, na kakšni osnovi bo Komisija izbirala tehnične 
specifikacije, ki jih bo priznala kot standarde.

Ta predlog je sporen tudi zato, ker bi povzročil zmedo med standardi in tehničnimi 
specifikacijami. Forumi in konzorciji nimajo enakih obveznosti kot evropski organ za 
standardizacijo, zlasti glede posvetovanja z malimi in srednjimi podjetji ter organi za socialne 
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zadeve, okolje in varstvo potrošnikov. Prav tako jim ni treba upoštevati načela skladnosti, po 
katerem ni mogoče sprejeti kontradiktornih standardov, ali standardov, ki bi se podvajali. 
Menimo, da je pomembno še naprej jasno razlikovati med standardi in tehničnimi 
specifikacijami, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost vzpostavitve vzporednega 
sistema standardizacije.

Nenazadnje pa se nam zdijo merila, ki jih morajo izpolnjevati tehnične specifikacije IKT, da 
jih Komisija prizna kot standarde, nepopolna.  Ne upoštevajo določenih meril WTO, zlasti 
merila usklajenosti.

Komisija je s sklepom z dne 28. novembra 2011, objavljenim 30. novembra 2011 v Uradnem 
listu Evropske unije, sklenila, da bo ustanovila platformo več zainteresiranih strani o 
standardizaciji IKT, ki jo bodo sestavljali predstavniki nacionalnih organov držav članic in 
držav Evropskega združenja za prosto trgovino, predstavniki malih in srednjih podjetij ter 
industrijskih panog, pa tudi druge zainteresirane strani civilne družbe. Naloga te platforme bo 
svetovanje Evropski komisiji glede standardizacije na področju IKT (delovni program, 
potrebe, izvajanje itd.).

Ne zanikamo sicer dela, ki so ga opravili forumi in konzorciji na področju IKT, predlagamo 
pa, da Komisija po posvetovanju s platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT 
vsem državam članicam omogoči, da se na razpisih za javna naročila in pri izvajanju politik 
Evropske unije sklicujejo na tehnične specifikacije, pod pogojem, da so v skladu z zahtevami 
iz priloge, ki vključuje vsa merila WTO.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) (Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Standardizacija je v mednarodni 
trgovini in pri odpiranju trgov čedalje 
pomembnejša. Z dresdenskim in 
dunajskim sporazumom skuša Unija 
spodbuditi pripravo mednarodnih 
standardov, s čimer bi se okrepila 
konkurenčnost evropskih podjetij in 
panog na mednarodnem prizorišču. 
Vendar bi standardizacijo lahko uporabile 
tudi tretje države kot protikonkurenčen 
instrument, in s tem ustvarile tehnične 
ovire v trgovini. Zato je bistveno 
sodelovanje med evropskimi in 
mednarodnimi organi za standardizacijo, 
Unija pa bi morala spodbujati tudi 
dvostranske pristope, tako da bi svoje 
standardizacijske dejavnosti uskladila s 
partnerji, na primer v okviru 
čezatlantskega dialoga.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Evropske standarde bi bilo treba 
spodbujati tudi z dvostranskimi stiki pri 
pogajanjih o sporazumih ali z napotitvijo 
strokovnjakov za standardizacijo v tretje 
države, kot je bilo storjeno v primeru 
Kitajske. Takšno pobudo bi bilo treba 
sprožiti predvsem z Indijo, Rusijo in 
Brazilijo.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Poleg standardov, ki jih pripravljajo 
nacionalni, evropski in mednarodni 
organi za standardizacijo, forumi in 
konzorciji pripravljajo tehnične 
specifikacije. Te so koristne v primeru, ko 
standardov ni. Zaradi mednarodne 
razsežnosti forumov in konzorcijev 
omogočajo te specifikacije predvsem 
odpiranje trgov zunaj Evrope in 
zmanjšujejo tehnične ovire v trgovini, 
zlasti na področju IKT. Unija bi morala 
spodbujati stike med organi za 
standardizacijo ter forumi in konzorciji, 
pri tem pa poskrbeti, da ne bi ustvarila 
konkurenčnega sistema standardizacije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Standardi so pomembna orodja 
podjetij ter zlasti malih in srednjih podjetij
(v nadaljnjem besedilu: MSP), vendar ta 
niso zadostno vključena v sistem 
standardizacije, zato obstaja tveganje, da 
standardi ne odražajo potreb in pomislekov 
MSP. Pravila za standardizacijo bi morala 
spodbujati mala in srednja podjetja, da k 
prizadevanjem za standardizacijo dejavno 
prispevajo inovativne tehnološke rešitve.
Poleg tega je nujno treba izboljšati njihovo 
zastopanost in udeležbo v postopku 
standardizacije, zlasti v tehničnih odborih.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Evropski standardi so izjemno 
pomembni za konkurenčnost MSP, ki pa so
na nekaterih področjih nezadostno 
zastopana v dejavnostih standardizacije, 
zlasti na evropski ravni. Zato mora ta 
uredba s pomočjo subjekta z ustreznimi 
kvalifikacijami zagotoviti ustrezno 
zastopanost MSP v postopku evropske 
standardizacije, pri tem pa ohraniti načelo 
nacionalnih delegacij in se izogniti 
nepotrebnemu podvajanju struktur na 
evropski ravni. Posebno pozornost bi bilo 
treba nameniti zastopanosti in potrebam 
MSP v zvezi z delom na področju 
mednarodne standardizacije. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Javni organi morajo pri naročanju 
strojne in programske opreme ter storitev 
informacijske tehnologije čim bolje 
uporabiti vse zadevne standarde, na primer 
z izbiro standardov, ki jih lahko izvajajo 
vsi zainteresirani dobavitelji, da se 
zagotovi večja konkurenčnost in zmanjša 
tveganje vezanosti na določeno tehniko. 
Direktiva 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

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

31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev določata, da je treba tehnične 
specifikacije pri javnem naročanju določiti 
s sklicevanjem na nacionalne standarde, ki 
so prevzeti po evropskih standardih, 
evropskih tehničnih soglasjih, skupnih 
tehničnih specifikacijah, mednarodnih 
standardih, drugih tehničnih referenčnih 
sistemih, ki so jih določili evropski organi 
za standardizacijo, ali, če teh ni, na 
nacionalne standarde, nacionalna tehnična 
soglasja ali nacionalne tehnične 
specifikacije, povezane z načrtovanjem, 
izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo 
proizvodov, ali enakovredno. Vendar 
standarde na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij pogosto 
razvijajo druge standardizacijske 
organizacije, pri čemer ti standardi ne 
spadajo v nobeno od kategorij standardov 
in soglasij iz direktiv 2004/17/ES in 
2004/18/ES. Zato je treba v odgovor na 
hiter razvoj na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter za lažje 
zagotavljanje čezmejnih storitev, 
spodbujanje konkurence, interoperabilnosti 
in inovacij za javna naročila predvideti 
možnost sklicevanja na nekatere tehnične 
specifikacije s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Nekateri standardi s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij niso razviti v skladu z merili iz 
Priloge 3 k Sporazumu o tehničnih ovirah v 
trgovini. Zato je treba s to uredbo določiti 
postopek za izbor standardov na področju 
informacijskih in komunikacijskih 

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

informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ki se bo lahko uporabljal v 
javnem naročanju in bo vključeval široko 
posvetovanje z najrazličnejšimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
evropskimi organi za standardizacijo, 
podjetji in javnimi organi. Ta uredba mora 
določati tudi zahteve v obliki seznama 
lastnosti za take tehnične specifikacije in z 
njimi povezane postopke standardizacije.
Te lastnosti bi morale zagotoviti 
upoštevanje ciljev javne politike in 
družbenih potreb ter bi morale temeljiti na 
merilih, ki jih je Svetovna trgovinska 
organizacija določila za mednarodne 
organizacije za standardizacijo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Izbrane tehnične specifikacije na 
področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij bi lahko
prispevale k izvajanju 
Sklepa št. 922/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o interoperabilnostnih 
rešitvah za evropske javne uprave (ISA), ki 
za obdobje 2010–2015 določa program o 
interoperabilnostnih rešitvah za evropske 
javne uprave ter institucije in organe Unije, 
ki zagotavlja enotne in skupne rešitve za 
pospeševanje interoperabilnosti.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak evropski in nacionalni organ za 
standardizacijo takoj odgovori na 
pripombe, ki jih v zvezi s katerim koli 
takšnim osnutkom prejme od katerega koli 
drugega evropskega in nacionalnega 
organa za standardizacijo ter Komisije, in 
jih ustrezno upošteva.

2. Vsak evropski in nacionalni organ za 
standardizacijo v enem mesecu odgovori 
na pripombe, ki jih v zvezi s katerim koli 
takšnim osnutkom prejme od katerega koli 
drugega evropskega in nacionalnega 
organa za standardizacijo ter Komisije, in 
jih ustrezno upošteva.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski organi za standardizacijo 
zagotovijo ustrezno zastopanost podjetij, 
raziskovalnih centrov, univerz in drugih 
pravnih oseb na tehnični ravni v 
dejavnostih standardizacije, povezanih z 
nastajajočim področjem s pomembnimi 
posledicami za politiko ali tehnične 
inovacije, če so zadevne pravne osebe 
sodelovale pri projektu, ki je povezan z 
navedenim področjem ter ga Unija 
financira v okviru večletnega okvirnega 
programa za dejavnosti na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

2. Evropski organi za standardizacijo 
spodbujajo ustrezno zastopanost podjetij, 
raziskovalnih centrov, univerz in drugih 
pravnih oseb na tehnični ravni v 
dejavnostih standardizacije, povezanih z 
nastajajočim področjem s pomembnimi 
posledicami za politiko ali tehnične 
inovacije, če so zadevne pravne osebe 
sodelovale pri projektu, ki je povezan z 
navedenim področjem ter ga Unija 
financira v okviru večletnega okvirnega 
programa za dejavnosti na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Primer dobre prakse

Evropski organi za standardizacijo 
podpirajo, spodbujajo in širijo primere 
dobre prakse za udeležbo različnih 
interesnih skupin v nacionalnih organih 
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za standardizacijo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni program evropske standardizacije 
bo vključeval tudi cilje za njeno 
mednarodno razsežnost pri podpori 
zakonodaji in politikam Unije ter 
opredelil, kdo si mora prizadevati za 
razvoj mednarodnega sodelovanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V delovnem programu evropske 
standardizacije iz odstavka 1 se opredeli, 
kako se standardizacija vključuje v 
strategijo EU 2020 in kako se vzpostavlja 
skladnost med njima.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Delovni program evropske 
standardizacije iz odstavka 1 se posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
mnenje.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Komisija lahko v določenem roku, ki je 
ambiciozen in ki so mu priloženi jasni 
seznami zahtev, vmesnih ciljev in javnih 
pozivov, od enega ali več evropskih 
organov za standardizacijo zahteva 
pripravo evropskega standarda ali 
evropskega standardizacijskega 
dokumenta. Ta je tržno usmerjen, upošteva 
javni interes in temelji na soglasju.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi na področju IKT Tehnične specifikacije na področju IKT
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje tehničnih specifikacij na 
področju IKT

Uporaba tehničnih specifikacij na področju 
IKT

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija se lahko na podlagi predloga 
javnega organa iz Direktive 2004/18/ES ali 
na lastno pobudo po posvetovanju s 
platformo več zainteresiranih strani o 
standardizaciji IKT odloči, da prizna 
tehnične specifikacije na področju IKT, ki 
niso nacionalni, evropski ali mednarodni 
standardi in izpolnjujejo zahteve iz 
Priloge II, za oddajo javnih naročil ali 
izvajanje politik Unije.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Uporaba standardov IKT v javnih 

naročilih
Standardi IKT iz člena 9 predstavljajo 
skupne tehnične specifikacije iz 
direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES ter 
Uredbe (ES) št. 2342/2002.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) po potrebi prevajanje evropskih 
standardov ali evropskih standardizacijskih 
dokumentov, ki se uporabljajo v podporo 
politikam in zakonodaji Unije, v uradne 
jezike Unije, ki niso delovni jeziki 
evropskih organov za standardizacijo, ali v
upravičenih primerih v jezike, ki niso 
uradni jeziki Unije;

(e) po potrebi prevajanje evropskih 
standardov ali evropskih standardizacijskih 
dokumentov, ki se uporabljajo v podporo 
politikam in zakonodaji Unije, v uradne 
jezike Unije, ki niso delovni jeziki 
evropskih organov za standardizacijo, ali v 
jezike, ki niso uradni jeziki Unije, če to 
omogoča spodbujanje evropskih 
standardov v tretjih državah;

(Popraviti je treba napačno številčenje v francoski različici predloga Komisije.) 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme odločitev o načinu 
financiranja iz odstavkov 1 in 2, zneskih 
donacij ter po potrebi o najvišjem deležu 
financiranja za posamezno vrsto 
dejavnosti.

3. Komisija sprejme odločitev o načinu 
financiranja iz odstavkov 1 in 2, zneskih 
donacij ter po potrebi o najvišjem deležu 
financiranja za posamezno vrsto 
dejavnosti. Komisija zagotovi, da je 
financiranje s strani Unije samo 
dopolnilno in vezano na posebne zahteve, 
tako da financiranje evropske 
standardizacije še naprej v največji meri 
zagotavlja zasebni sektor.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 16 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) prilagoditev meril za priznavanje 
standardov na področju IKT iz Priloge II 
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tehničnemu razvoju; tehničnemu razvoju, ne da bi bilo 
ustvarjeno ali črtano katero od meril;

(Popraviti je treba napačno številčenje v francoski različici predloga Komisije.) 

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 16 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prilagoditev meril za organizacije iz 
Priloge III, ki zastopajo MSP in družbene 
zainteresirane strani, nadaljnjemu razvoju, 
kar zadeva njihovo nepridobitnost in 
reprezentativnost.

(c) prilagoditev meril za organizacije iz 
Priloge III, ki zastopajo MSP in družbene 
zainteresirane strani, nadaljnjemu razvoju, 
kar zadeva njihovo nepridobitnost in 
reprezentativnost, ne da bi bilo ustvarjeno 
ali črtano katero od meril ali organizacij.

(Popraviti je treba napačno številčenje v francoski različici predloga Komisije.) 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Tehnične specifikacije je pripravila 
nepridobitna organizacija, ki je strokovno 
združenje, industrijsko ali trgovinsko 
združenje ali katera koli druga organizacija 
s članstvom, ki v okviru svoje stroke 
razvija tehnične specifikacije na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter ni evropski, nacionalni ali 
mednarodni organ za standardizacijo, pri 
čemer je tehnične specifikacije pripravila 
po postopkih, ki izpolnjujejo naslednja 
merila:
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

postopek standardizacije je temeljil na 
sodelovanju in soglasju, pri čemer 
posamezna zainteresirana stran ni imela 
prednosti. Soglasje pomeni splošno 
strinjanje, pri katerem glede bistvenih 
vprašanj ni stalnega nasprotovanja 
kateremu koli pomembnemu delu zadevnih 
interesov in ki je doseženo v okviru 
postopka, v katerem se upoštevajo stališča 
vseh zadevnih strani in se obravnavajo vsi 
nasprotni argumenti. Soglasje ne pomeni 
enoglasnosti;

postopek priprave tehničnih specifikacij je 
temeljil na sodelovanju in soglasju, pri 
čemer posamezna zainteresirana stran ni 
imela prednosti. Soglasje pomeni splošno 
strinjanje, pri katerem glede bistvenih 
vprašanj ni stalnega nasprotovanja 
kateremu koli pomembnemu delu zadevnih 
interesov in ki je doseženo v okviru 
postopka, v katerem se upoštevajo stališča 
vseh zadevnih strani in se obravnavajo vsi 
nasprotni argumenti. Soglasje ne pomeni 
enoglasnosti;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga 2 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) skladnost:
(i) tehnične specifikacije ne smejo biti v 
nasprotju z veljavnimi nacionalnimi, 
evropskimi in mednarodnimi standardi ali 
tistimi, ki so v pripravi, ter jih ne smejo 
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podvajati.
(ii) ta določba mora spoštovati načelo 
tehnološke nevtralnosti in ne sme biti 
uporabljena protikonkurenčno.



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

SL

POSTOPEK

Naslov Evropska standardizacija

Referenčni dokumenti COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
23.6.2011

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

INTA
23.6.2011

Obravnava v odboru 23.11.2011 20.12.2011

Datum sprejetja 26.1.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

21
6
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, 
Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, 
Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba 
Bidegain

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian 
Ungureanu


