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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie PE i Rady ma na celu zwiększenie korzystnego wpływu norm europejskich 
na funkcjonowanie rynku, wzrost gospodarczy i innowacje oraz konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o: skrócenie procesu normalizacji w przypadku norm 
opracowywanych na wniosek Komisji, zapewnienie właściwej reprezentacji MŚP i 
zainteresowanych grup społecznych w procesie normalizacji (szczególnie w przypadku norm 
opracowywanych na wniosek Komisji), upowszechnienie stosowania norm Technologii 
Informatyczno-Komunikacyjnych, a przez to zwiększenie interoperacyjności oraz norm 
dotyczących najnowszych, szybko rozwijających się technologii produkcyjnych -
Nanotechnologii, Biotechnologii oraz technik nuklearnych, a także większej konsolidacji 
dotychczasowych ram prawnych. 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii postanowiła skorzystać ze zmiany dyrektyw 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, która stała się konieczna z powodu rozwoju techniki oraz globalizacji 
gospodarki. Niezbędne jest opracowanie nowego aktu prawnego konsolidującego dotychczas 
wdrożone dyrektywy dotyczące polityki normalizacyjnej oraz aktualizującego postanowienia 
w/w dyrektyw.
Najistotniejsze zmiany dotyczą określenia uprawnień KE i Stałego Komitetu ds. Przepisów 
Technicznych i Norm. Nowością jest objęcie ramami prawnymi normalizacji w usługach oraz 
odrębne potraktowanie sektora TIK. Znowelizowane zostały podstawy finansowania 
normalizacji przez UE.

Stanowisko sprawozdawcy
Sprawozdawca pozytywnie ocenia propozycję nowego Rozporządzenia PE i Rady, 
konsolidującego dotychczasową politykę normalizacyjną UE oraz wprowadzającego nowe 
elementy uwzględniające nowe wyzwania, dzięki czemu powstaje solidna baza dla 
modernizacji powiązań UE z Europejskim Systemem Normalizacyjnym. Do takich 
elementów należy uwzględnienie i włączenie do systemu notyfikacji normalizacji w usługach. 
Na uznanie zasługuje część dotycząca finansowania normalizacji europejskiej przez Komisję 
Europejską – stworzenie lepszej podstawy prawnej i uproszczenie procedur. 
Niemniej pewne elementy projektu budzą obawy co do skuteczności funkcjonowania w 
ramach partnerstwa prywatno- publicznego. 
Niezbędne są zmiany w postanowieniach rozporządzenia tak, aby stało się ono narzędziem 
implementacyjnym do wspierania jednolitego rynku, stosowania norm europejskich w celu 
wzmocnienia konkurencyjności i innowacji, ułatwienia uczestnictwa interesariuszom i
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. System europejskiej normalizacji należy usprawniać 
przez wprowadzanie nowych elementów, które będą stanowiły dla niego wartość dodaną. 

Uwagi szczegółowe
1) Nie zostały zdefiniowane ani wymienione obowiązujące zasady normalizacji europejskiej. 

2) Zabrakło odniesienia się do podstawy normalizacji europejskiej (i międzynarodowej), jaką 
jest zasada reprezentacji krajowej.
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3) Brakuje postanowień odnośnie zasady „standstill” istotnej dla harmonizacji norm na 
poziomie europejskim.

4) Wiele postanowień ma charakter ogólny, co przy rozbudowanej delegacji uprawnień 
Komisji Europejskiej umożliwia nadmierną interpretację tych postanowień. Wymaga to 
doprecyzowania. Chodzi zarówno o niektóre definicje, jak i działania, zwłaszcza w tych 
zakresach, w których Komisja Europejska wprowadziła propozycje zmieniające 
funkcjonowanie dotychczasowego systemu i jego spójność.

5) W projekcie rozporządzenia Komisja sugeruje stosowanie specyfikacji różnych forów i 
konsorcjów zamiast Norm Europejskich, przy czym kryteria, jakie mają one spełniać, są 
łagodniejsze. Jednym z fundamentów demokratycznego procesu normalizacji jest konsens 
społeczny. Integralność europejskiego systemu normalizacji jest jego siłą, ponieważ zapewnia 
spójność zbioru norm. Uczestnictwo forów i konsorcjów w systemie nie powinno skutkować 
powstawaniem sprzecznych norm i konkurujących ze sobą specyfikacji oraz przeszkodzić w 
uczestnictwie małych i średnich przedsiębiorstw (koszty uczestnictwa w forach są wysokie, a 
kryteria podejmowania decyzji nie zawsze demokratyczne). Ponadto, pewne fora i konsorcja 
mogą być zdominowane przez graczy spoza Unii Europejskiej. Zatem należy w miarę 
możliwości ograniczyć opracowywanie norm do obecnie uznanych Europejskich Organizacji 
Normalizacyjnych i wykorzystać istnienie wielu możliwości w ramach tych organizacji do 
opracowywania dokumentów stosując przyspieszony, oparty na konsensie proces włączający 
wszystkich interesariuszy ze wszystkich krajów członkowskich UE (np. poprzez 
organizowanie tzw. konferencji tematycznych). 
Stosowanie specyfikacji forów/ konsorcjów winno być dopuszczalne w ściśle określonych 
przypadkach (np. w zamówieniach publicznych tam, gdzie brak norm), przy zachowaniu tych 
samych wymagań odnośnie: konsensu, otwartości, dobrowolności udziału, przejrzystości itp. 
jak europejskie organizacje normalizacyjne.

6) Brakuje odniesienia do najnowszych technologii, takich jak nanotechnologie, 
biotechnologie, czy też technologie nuklearne. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim 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), 

(3) Europejski system normalizacyjny 
powinien być nadal zorganizowany przez i 
dla interesariuszy, na zasadach spójności, 
przejrzystości, otwartości, konsensu, 
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Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI).

niezależności od szczególnych interesów, 
adekwatności rynkowej, efektywności i 
reprezentacji krajowej przy podejmowaniu 
decyzji, a normy europejskie powinny być 
nadal przyjmowane przez europejskie 
organizacje normalizacyjne, a mianowicie 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN), Europejski Komitet 
Normalizacyjny Elektrotechniki 
(CENELEC) i Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI).

Or. pl

Uzasadnienie

Jest to przypomnienie dotychczasowej sytuacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Normy krajowe w Unii przyjmowane 
są przez krajowe organy normalizacyjne, 
co może prowadzić do powstawania 
sprzecznych norm i przeszkód 
technicznych na rynku wewnętrznym. Dla 
potrzeb rynku wewnętrznego i dla 
skuteczności normalizacji w Unii 
konieczne jest zatem zatwierdzenie 
istniejącej regularnej wymiany informacji 
między krajowymi organami
normalizacyjnymi, europejskimi organami
normalizacyjnymi i Komisją na temat 
obecnych i przyszłych prac 
normalizacyjnych. Ta wymiana informacji 
powinna być dostosowana do załącznika 3 
do Porozumienia w sprawie barier 
technicznych w handlu, zatwierdzonego 
decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 
grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia 
wielostronnych porozumień wynikających 
z negocjacji handlowych w latach 1973-
1979.

(10) Normy krajowe w Unii przyjmowane 
są przez krajowe jednostki normalizacyjne, 
co może prowadzić do powstawania 
sprzecznych norm i przeszkód 
technicznych na rynku wewnętrznym UE. 
Dla potrzeb rynku wewnętrznego UE i dla 
skuteczności normalizacji w Unii 
konieczne jest zatem zatwierdzenie 
istniejącej regularnej wymiany informacji 
między krajowymi jednostkami
normalizacyjnymi, europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi i 
Komisją na temat obecnych i przyszłych 
prac normalizacyjnych, jak również 
przepisów dotyczących zasady „standstill” 
mających zastosowanie do krajowych 
jednostek normalizacyjnych w ramach 
europejskich organizacji 
normalizacyjnych. Ta wymiana informacji 
powinna być dostosowana do załącznika 3 
do Porozumienia w sprawie barier 
technicznych w handlu, zatwierdzonego 
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decyzją Rady 80/271/EWG z dnia 10 
grudnia 1979 r. dotyczącą zawarcia 
wielostronnych porozumień wynikających 
z negocjacji handlowych w latach 1973-
1979.

Or. pl

Uzasadnienie

Brakuje zasady "standstill" (Art. 4 i 7 dyrektywy 98/34). "Standstill" to doskonałe narzędzie 
unikania barier technicznych w handlu, które jednocześnie wspiera harmonizację techniczną 
na poziomie europejskim.

Poprawka 3

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 
technicznych.

(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, 
ani ich potencjału innowacyjnego. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Normy przyjmowane z niedostatecznym udziałem MŚP nie tylko je dyskryminują w zakresie 
działalności produkcyjnej, ale i innowacyjnej.
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Poprawka 4

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 obszarach, nie 
są dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej.

Or. pl

Uzasadnienie

Interesariusze, w tym z MŚP, uczestniczą w europejskiej normalizacji na poziomie krajowym, 
gdzie spotykają się z podobnymi firmami oraz władzami lokalnymi i mają możliwość pracy w 
swoim języku narodowym. Konsens krajowy, osiągnięty z udziałem MŚP, jest następnie 
prezentowany w odpowiednich komitetach technicznych na poziomie europejskim przez 
delegata jednostki krajowej (zasada reprezentacji krajowej).

Poprawka 5

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 
na zdominowaniu przez jedną technologię 
bądź jednego dostawcę. W dyrektywie 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 

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



PE476.047v02-00 8/21 PA\884637PL.doc

PL

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 
interoperacyjności i innowacyjności.

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. Specyfikacje techniczne 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 
specyfikacji technicznych 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 
interoperacyjności i innowacyjności.
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Or. pl

Uzasadnienie

Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, 
a nie w zależności od sektora przemysłu.

Poprawka 6

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 normalizacji 
międzynarodowej.

Or. pl
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Uzasadnienie

Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, 
a nie w zależności od sektora przemysłu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zwiększyć innowacyjność i 
konkurencję między znormalizowanymi 
rozwiązaniami, uznanie danej specyfikacji 
technicznej nie powinno uniemożliwiać 
uznania konkurencyjnej specyfikacji 
technicznej zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Każde uznanie 
powinno zależeć od posiadania przez daną 
specyfikację wymaganych cech oraz 
osiągnięcia przez nią minimalnego
poziomu akceptacji rynkowej. Akceptacji 
rynkowej nie powinno się interpretować 
jako wdrożenia na szeroką skalę na 
rynku.

(21) Aby zwiększyć innowacyjność i 
konkurencję, uznanie danej specyfikacji 
technicznej nie powinno uniemożliwiać 
uznania specyfikacji technicznej zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Każde uznanie powinno zależeć od 
posiadania przez daną specyfikację 
wymaganych cech oraz osiągnięcia przez 
nią znaczącego poziomu akceptacji 
rynkowej.

Or. pl

Uzasadnienie

Rozwiązania znormalizowane nie powinny być ze sobą sprzeczne. Zbiór norm powinien być 
spójny. Znormalizowane rozwiązania techniczne mają dawać równe szanse 
przedsiębiorstwom tak, aby te mogły konkurować w zakresie projektowania lub usług. Dla 
konsumentów znormalizowane rozwiązania techniczne powinny stanowić jasną wskazówkę, 
co kupować.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wybrane normy z dziedziny 
technologii informacyjno -
komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się 

(22) Wybrane specyfikacje techniczne z 
dziedziny technologii informacyjno -
komunikacyjnych mogłyby przyczyniać się 
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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.

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.

Or. pl

Uzasadnienie

Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, 
a nie w zależności od sektora przemysłu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych mogą 
zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest 
zachęcanie do przestrzegania określonych 
norm na poziomie unijnym, lub 
wymaganie ich przestrzegania, w celu 
zapewnienia interoperacyjności na 
jednolitym rynku i poprawy swobody 
wyboru dla użytkowników. W innych 
okolicznościach może się również zdarzyć, 
że określone normy europejskie nie 
odpowiadają już potrzebom konsumentów 
lub utrudniają rozwój technologiczny. Z 
tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej umożliwiono Komisji, w 
stosownych przypadkach, występowanie 
do europejskich organów 

(23) W dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych mogą 
zaistnieć sytuacje, w których właściwe jest 
zachęcanie do przestrzegania określonych 
norm na poziomie unijnym, lub 
wymaganie ich przestrzegania, w celu 
zapewnienia interoperacyjności na 
jednolitym rynku i poprawy swobody 
wyboru dla użytkowników. W innych 
okolicznościach może się również zdarzyć, 
że określone normy europejskie nie 
odpowiadają już potrzebom konsumentów 
lub utrudniają rozwój technologiczny. Z 
tych powodów w dyrektywie 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej umożliwiono Komisji, w 
stosownych przypadkach, występowanie 
do europejskich organów 
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normalizacyjnych z wnioskiem o 
sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm 
lub specyfikacji publikowanych w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w celu zachęcania do ich stosowania lub 
wprowadzanie obowiązku ich wdrożenia, 
lub usuwanie norm lub specyfikacji z tego 
wykazu.

normalizacyjnych z wnioskiem o 
sporządzenie norm, ustalanie wykazu norm 
lub specyfikacji publikowanych w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w celu zachęcania do ich stosowania, lub 
usuwanie norm lub specyfikacji z tego 
wykazu.

Or. pl

Uzasadnienie

Normy nie są obowiązkowe; są one i nadal powinny pozostać dobrowolne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej nie zostały jeszcze 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę doradczą – ze względu na to, że 
dana norma nie spowodowała jeszcze 
powstania domniemania zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w obowiązującym unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

(36) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec
rocznego europejskiego programu prac 
normalizacyjnych i norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej nie zostały jeszcze 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę doradczą – ze względu na to, że 
dana norma nie spowodowała jeszcze 
powstania domniemania zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w obowiązującym unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

Or. pl

Uzasadnienie

Program prac normalizacyjnych winien być skonsultowany z państwami członkowskimi.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej zostały już 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę sprawdzającą – ze względu na 
to, że taka decyzja mogłaby wpływać na 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

(37) Procedurę sprawdzającą należy 
stosować w odniesieniu do każdego 
zgłoszenia normalizacyjnego wobec 
Europejskich Organizacji 
Normalizacyjnych, uznania specyfikacji 
technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
nanotechnologii i biotechnologii oraz 
technologii nuklearnych w przypadku 
decyzji wykonawczych w związku ze 
sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej zostały już 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – ze względu na to, że 
takie decyzje mogłyby wpływać na 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

Or. pl

Uzasadnienie

Procedura dotycząca uznawania specyfikacji technicznych w dziedzinie najnowszych 
technologii winna umożliwiać państwom członkowskim zgłaszanie uwag.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl
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Uzasadnienie

Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, 
a nie w zależności od sektora przemysłu. Ponadto w tej definicji istnieje rozbieżność, co do 
rzeczywistego znaczenia określenia "specyfikacje techniczne TIK".

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „projekt normy” oznacza dokument 
zawierający tekst specyfikacji 
technicznych dotyczących danego 
przedmiotu, który ma zostać przyjęty 
zgodnie z odpowiednią procedurą 
normalizacyjną, w formie, jaką otrzymał 
po pracach przygotowawczych i w jakiej 
został udostępniony celem umożliwienia 
publicznego przedstawienia uwag lub 
poddania go analizie;

(3) „projekt normy” oznacza dokument 
zawierający proponowaną normę 
udostępnianą w celu jej zaopiniowania, 
poddania głosowaniu lub w celu 
zatwierdzenia;

Or. pl

Uzasadnienie

Należałoby stosować definicję z odpowiedniej normy europejskiej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 4 – część wstępna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „specyfikacja techniczna” oznacza 
specyfikację zawartą w dokumencie, w 
którym określono jedno z poniższych:

(4) „specyfikacja techniczna” oznacza 
dokument ustalający wymagania 
techniczne, które powinien spełnić wyrób, 
proces lub usługa, w którym określono 
jedno z poniższych:

Or. pl
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Uzasadnienie

Przyjęto za EN 45020.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) „zasada standstill” oznacza 
wstrzymanie się krajowej jednostki 
normalizacyjnej od dalszych prac nad 
rozpoczętym projektem;

Or. pl

Uzasadnienie

Określenie to pojawia się w Art. 4 i 7 dyrektywy 98/34.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowe organy normalizacyjne nie 
mogą sprzeciwiać się włączeniu danego 
przedmiotu podlegającego normalizacji do 
programu prac europejskiego organu 
normalizacyjnego.

5. Krajowe organy normalizacyjne nie 
mogą sprzeciwiać się, aby kwestia 
podlegająca normalizacji w ich programie 
była rozważana na poziomie europejskim, 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
europejskie organizacje normalizacyjne, 
ani podejmować żadnych działań, które 
mogłyby wpłynąć na decyzje w tym 
zakresie.

Or. pl

Uzasadnienie

Krajowe jednostki normalizacyjne winny mieć jedynie możliwość sprzeciwu wobec włączenia 
danego tematu normalizacyjnego do programu ich prac. Obecnie odbywa się to zgodnie z 
decyzją ekspertów zainteresowanych stron w poszczególnych komitetach normalizacyjnych. 
Adekwatność rynkowa norm i dobrowolny charakter normalizacji to dwie ważne zasady.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podczas przygotowania normy 
europejskiej lub po jej przyjęciu krajowe 
jednostki normalizacyjne nie mogą 
podejmować żadnych działań, które 
mogłyby mieć negatywny wpływ na 
zamierzoną harmonizację oraz, w 
szczególności, nie mogą opublikować w 
danym zakresie nowej lub znowelizowanej 
normy krajowej, która nie jest w pełni 
spójna z istniejącą normą europejską.

Or. pl

Uzasadnienie

Przepis ten stanowiłby właśnie "zasadę standstill" przeniesioną z dyrektywy 98/34.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - ustęp 1

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 organizacje normalizacyjne 
ułatwiają uczestnictwo właściwej 
reprezentacji 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 na 
następujących etapach opracowywania 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych: 

(a) wniosek dotyczący nowych zadań oraz (a) wniosek dotyczący nowych zadań oraz 
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akceptacja tych zadań; akceptacja tych zadań;
(b) dyskusja techniczna nad wnioskami; (b) dyskusja techniczna nad wnioskami;

(c) przedstawianie uwag dotyczących 
projektów;

(c) przedstawianie uwag dotyczących 
projektów;

(d) rewizja istniejących norm europejskich 
lub europejskich dokumentów 
normalizacyjnych;

(d) rewizja istniejących norm europejskich 
lub europejskich dokumentów 
normalizacyjnych;

(e) rozpowszechnianie przyjętych norm 
europejskich lub europejskich dokumentów 
normalizacyjnych oraz prowadzenie 
działań uświadamiających na ich temat.

(e) prowadzenie działań informacyjnych 
na temat przyjętych norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych.

Or. pl

Uzasadnienie

Udział interesariuszy w normalizacji europejskiej jest zapewniony poprzez krajowe jednostki 
normalizacyjne. Konsens krajowy jest następnie prezentowany na poziomie europejskim przez 
delegata (zasada reprezentacji krajowej). Również prawo do rozpowszechniania  Norm 
Europejskich pozostaje w rękach krajowych jednostek normalizacyjnych. Przychody z ich 
sprzedaży są sposobem finansowania normalizacji w Europie.

Poprawka 19

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

2. Europejskie organizacje normalizacyjne 
ułatwiają uczestnictwo właściwej 
reprezentacji, 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 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.
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Or. pl

Uzasadnienie

Udział interesariuszy zawsze będzie różny w zależności od rynkowego znaczenia danego 
projektu. Udział wymaga specjalistycznej wiedzy, niezbędnych kwalifikacji, zainteresowania i 
środków. Artykuł 5 i załącznik III Rozporządzenia nadają przywileje tylko niektórym 
organizacjom i grupom interesariuszy. Zapis ten może być potraktowany jako naruszenie 
zasady równości stron.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Roczny program europejskich prac 
normalizacyjnych, o których mowa w ust. 
1 i 2, zostanie przyjęty zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2, ponadto europejskie organizacje 
normalizacyjne zostaną włączone w ten 
proces.

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższy punkt należy dodać, aby zapewnić adekwatność rynkową, udział interesariuszy i 
przejrzystość (postępowania).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania przyjęcia, o którym mowa w 
ust. 2, Komisja informuje odpowiednią 
europejską organizację normalizacyjną o 
przyznaniu dotacji na sporządzenie 
projektu normy europejskiej lub 
europejskiego dokumentu 
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normalizacyjnego.

Or. pl

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku czas opracowania norm wskazuje się jako jedną z kwestii, z którą 
należy się zmierzyć. Optymalizacja procesów powinna dotyczyć wszystkich zainteresowanych, 
dlatego też proponuje się skrócenie czasu podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji do 
jednego miesiąca (tyle czasu mają EON na podjęcie decyzji o przyjęciu wniosku).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy z dziedziny TIK Specyfikacje techniczne z dziedziny TIK

Or. pl

Uzasadnienie

Normy są definiowane zgodnie z ich pochodzeniem regionalnym lub sposobem opracowania, 
a nie w zależności od sektora przemysłu. Ponadto w definicji "normy" istnieje rozbieżność, co 
do rzeczywistego znaczenia określenia "specyfikacje techniczne 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
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

1. Na wniosek organu publicznego, o 
którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE, 
albo z własnej inicjatywy Komisja może 
podjąć decyzję o uznaniu specyfikacji 
technicznych z dziedziny TIK niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 
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3, ponadto europejskie organizacje 
normalizacyjne będą włączone w proces 
jej przyjęcia.

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestia legitymizmu w normalizacji TIK nie jest dotąd rozwiązana. Zobowiązania nałożone 
na konsorcja wydają się znacznie słabsze niż te nałożone na organizacje normalizacyjne. 
Normalizacja prowadzona przez organizacje normalizacyjne ma tę zaletę, że zapewnia 
spójność zbioru norm, co gwarantuje funkcjonalność produktów i systemów. Ten kluczowy 
aspekt nie jest wymieniony w załączniku II.

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.

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestia legitymizmu w normalizacji TIK nie jest dotąd rozwiązana. Zobowiązania nałożone 
na konsorcja wydają się znacznie słabsze niż te nałożone na organizacje normalizacyjne.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dostosowanie do rozwoju technicznego 
określonych w załączniku II kryteriów 

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

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o spójność nazewnictwa z proponowanymi definicjami.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet 
współpracuje z Europejskimi 
Organizacjami Normalizacyjnymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Sposób, w jaki opisano Komitet, budzi zaniepokojenie, ponieważ sugeruje znaczne 
zmniejszenie obecnej przejrzystości. Tryb udziału EON i krajowych jednostek 
normalizacyjnych pozostaje niejasny.


