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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva Parlamentului European și a Consiliului își propune să sporească efectul pozitiv al 
standardelor europene asupra funcționării pieței, creșterii economice, inovării și 
competitivității întreprinderilor. Printre altele, aceasta urmărește să limiteze durata procesului 
de standardizare în cazurile în care standardele sunt elaborate la cererea Comisiei, să 
garanteze o reprezentare adecvată în cadrul procesului de standardizare a IMM-urilor și a 
părților interesate din cadrul societății (în special în cazurile în care standardele sunt elaborate 
la cererea Comisiei) și să garanteze o aplicare mai largă a standardelor în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, îmbunătățind astfel interoperabilitatea și mărind 
numărul standardelor referitoare la tehnologiile de producție inovatoare și în curs de 
dezvoltare rapidă, cum ar fi nanotehnologia, biotehnologia și tehnologia nucleară și facilitând 
consolidarea cadrelor legislative existente. 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie a decis să folosească oportunitatea oferită de 
modificarea Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 
2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, care a devenit necesară în 
condițiile dezvoltării tehnologiei și a economiei globalizate. Este esențial să se elaboreze noi 
acte legislative pentru a consolida directivele introduse anterior în domeniul politicii de 
standardizare și pentru a actualiza directivele sus-menționate.

Cele mai importante modificări privesc definiția atribuțiilor Comisiei și a atribuțiilor 
Comitetului pentru standarde și reglementări tehnice. Printre modificările recente se numără 
includerea standardizării din domeniul serviciilor în cadrul legislativ și tratarea separată a 
tehnologiei informației și comunicațiilor. Temeiul juridic pentru finanțarea standardizării de 
către UE a fost, de asemenea, revizuit.

Poziția raportorului
Raportorul salută propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului, care 
urmărește consolidarea politicii actuale a UE în domeniul standardizării și introducerea unor 
noi elemente pentru a ține seama de noile provocări și consideră că aceasta oferă o bază solidă 
pentru modernizarea legăturilor dintre UE și sistemul european de standardizare. Aceste 
elemente includ introducerea standardizării în domeniul serviciilor și includerea sa în sistemul 
de notificare. Secțiunea privind finanțarea standardizării europene de către Comisie – care 
asigură îmbunătățirea temeiului juridic și simplificarea procedurii – este foarte bine-venită.

Cu toate acestea, anumite elemente ale propunerii suscită preocupări legate de eficacitatea 
operațională a parteneriatelor public-privat. 

Anumite modificări ale dispozițiilor directivei sunt vitale pentru a transforma directiva într-un 
instrument de punere în aplicare menit să sprijine piața unică, să asigure aplicarea 
standardelor europene în vederea consolidării competitivității și a inovării, să faciliteze 
participarea părților interesate și să asigure dezvoltarea durabilă. Sistemul european de 
standardizare ar trebui îmbunătățit prin introducerea unor noi elemente care aduc valoare 
adăugată. 
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Observații specifice
1) Normele europene în vigoare în domeniul standardizării nu sunt definite sau menționate. 

2) Nu se face referire la principiul reprezentării naționale, care stă la baza standardizării 
europene (și internaționale).

3) Nu există dispoziții referitoare la principiul suspendării activității, care este vital pentru 
armonizarea standardelor la nivelul UE.

4) Multe dispoziții au un caracter general și, având în vedere natura extinsă a delegării de 
competențe către Comisie, sunt în prea mare măsură deschise interpretării. Se impune o 
clarificare: acesta este și cazul anumitor definiții și acțiuni, în special în domeniile în care
Comisia a introdus propuneri care afectează funcționarea sistemului existent și coerența 
acestuia.

5) Proiectul de propunere a Comisiei sugerează ca specificațiile diferitelor foruri și consorții 
să se aplice în locul standardelor europene, termenii acestor specificații fiind mai ușor de 
îndeplinit. Unul dintre fundamentele procesului democratic de standardizare este consensul 
social. Integritatea sistemului european de standardizare reprezintă punctul său forte, întrucât 
asigură coerența unui set de standarde. Implicarea forurilor și consorțiilor în sistem nu ar 
trebui să conducă la instituirea unor standarde contradictorii sau a unor specificații concurente 
și nici nu ar trebui să împiedice participarea IMM-urilor (costurile participării la foruri sunt 
ridicate, iar criteriile de adoptare a deciziilor nu sunt întotdeauna democratice). În plus, 
anumite foruri și consorții pot fi dominate de actori provenind din afara Uniunii Europene. 
Prin urmare, stabilirea standardelor ar trebui să fie restricționată, în măsura posibilului, la 
organizațiile de standardizare europene recunoscute în prezent, și ar trebui să se valorifice 
multitudinea de posibilități oferite de aceste organizații în ceea ce privește redactarea 
documentelor folosind un proces accelerat bazat pe consens, care implică toate părțile 
interesate din toate statele membre ale UE (de exemplu, prin organizarea de conferințe 
tematice). 

Aplicarea specificațiilor definite de foruri/consorții ar trebui să fie permisă numai în cazuri 
strict definite (de exemplu, în procedurile de achiziții publice în jurisdicții în care nu există 
standarde), menținând totodată aceleași cerințe în ceea ce privește: consensul, accesibilitatea, 
participarea voluntară, transparența etc., precum și organizațiile europene de standardizare.

6) Nu se face referire la cele mai recente tehnologii, cum ar fi nanotehnologia, biotehnologia 
sau tehnologia nucleară. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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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 
Telecomunicații (ETSI).

(3) Sistemul european de standardizare ar 
trebui să fie în continuare gestionat de 
către părțile interesate și în interesul 
acestora, în conformitate cu principiile 
coeziunii, transparenței, deschiderii, 
consensului, independenței față de 
interese particulare, respectării cerințelor 
pieței, eficacității și reprezentării 
naționale în procesul decizional, iar
standardele europene ar trebui să fie în 
continuare adoptate de organizațiile 
europene de standardizare, respectiv 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN), Comitetul European pentru 
Standardizare Electrotehnică (CENELEC) 
și Institutul European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI).

Or. pl

Justificare

Prin prezentul amendament se reamintește situația actuală.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cadrul Uniunii, standardele 
naționale sunt adoptate de organisme
naționale de standardizare, ceea ce ar putea 
conduce la existența unor standarde 
contradictorii și la impedimente tehnice în 
cadrul pieței interne. Prin urmare, este 
necesar pentru piața internă și pentru 
eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii 
să se confirme schimbul regulat de 

(10) În cadrul Uniunii, standardele 
naționale sunt adoptate de entități naționale 
de standardizare, ceea ce ar putea conduce 
la existența unor standarde contradictorii și 
la impedimente tehnice în cadrul pieței 
interne a UE. Prin urmare, este necesar 
pentru piața internă a UE și pentru 
eficacitatea standardizării în cadrul Uniunii 
să se confirme schimbul regulat de 
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informații între organismele naționale de 
standardizare, organismele europene de 
standardizare și Comisie cu privire la 
lucrările actuale și viitoare în materie de 
standardizare. Acest schimb de informații 
ar trebui să fie conform cu anexa 3 la 
Acordul privind barierele tehnice în calea 
comerțului aprobat prin Decizia Consiliului 
80/271/CEE din 10 decembrie 1979 
privind încheierea acordurilor multilaterale 
în urma negocierilor comerciale din 
perioada 1973-1979.

informații între entitățile naționale de 
standardizare, organizațiile europene de 
standardizare și Comisie cu privire la 
lucrările actuale și viitoare în materie de 
standardizare, precum și cu privire la 
normele referitoare la principiul 
suspendării activității care privește 
aplicabilitatea acestor standarde în cazul 
entităților naționale de standardizare în 
vederea asigurării conformității cu 
organizațiile europene de standardizare.
 Acest schimb de informații ar trebui să fie 
conform cu anexa 3 la Acordul privind 
barierele tehnice în calea comerțului 
aprobat prin Decizia Consiliului 
80/271/CEE din 10 decembrie 1979 
privind încheierea acordurilor multilaterale 
în urma negocierilor comerciale din 
perioada 1973-1979.

Or. pl

Justificare

Absența principiului suspendării activității (articolele 4 și 7 din Directiva 98/34/CE). 
Principiul suspendării activității este un instrument excelent care permite evitarea 
obstacolelor tehnice și care sprijină, de asemenea, armonizarea tehnică la nivelul UE.

Amendamentul 3

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, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(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 sau 
potențialul lor de inovare. Astfel, este 
esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
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comitetelor tehnice.

Or. pl

Justificare

Standardele adoptate fără o implicare suficientă a IMM-urilor conduc la discriminarea 
acestora, nu doar în domeniul activităților de producție, ci și al activităților de inovare.

Amendamentul 4

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 subreprezentate în 
anumite domenii 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.

Or. pl

Justificare

Părțile interesate, inclusiv IMM-urile, participă la procesul european de standardizare la 
nivel național, iar la acest nivel intră în contact cu întreprinderi similare și cu autoritățile 
locale și pot comunica în limba lor maternă. Consensul național, obținut cu participarea
IMM-urilor, este adus apoi în atenția comitetelor tehnice relevante de la nivelul UE de către 
un delegat al entității naționale (principiul reprezentării naționale).

Amendamentul 5

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 

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

achiziționării de hardware, software și 
servicii legate de tehnologia informației, de 
exemplu prin selectarea unor standarde și 
specificații tehnice 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. Specificațiile 
tehnice 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 
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 
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și inovarea.

Or. pl

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin 
care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul 6

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 standardizarea 
internațională.

Or. pl
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Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin 
care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea favorizării inovării și a 
concurenței între soluțiile standardizate, 
recunoașterea unei anumite specificații 
tehnice nu ar trebui să împiedice
recunoașterea unei specificații tehnice 
concurente în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Orice recunoaștere 
ar trebui să depindă de îndeplinirea 
cerințelor cu privire la caracteristici și de 
condiția ca specificația tehnică să fi atins 
un nivel minim de acceptare pe piață. 
Acceptarea pe piață nu ar trebui să fie 
interpretată ca o aplicare la scară largă pe 
piață.

(21) În vederea favorizării inovării și a 
concurenței, recunoașterea unei anumite 
specificații tehnice nu ar trebui să 
împiedice recunoașterea unei specificații 
tehnice în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Orice recunoaștere 
ar trebui să depindă de îndeplinirea 
cerințelor cu privire la caracteristici și de 
condiția ca specificația tehnică să fi atins 
un nivel semnificativ de acceptare pe piață.

Or. pl

Justificare

Soluțiile standardizate nu ar trebui să se contrazică între ele. Un set de standarde ar trebui să 
fie coerent. Soluțiile tehnice standardizate ar trebui să ofere oportunități egale 
întreprinderilor, astfel încât acestea să fie competitive în ceea ce privește proiectarea 
produselor sau serviciile oferite. Pentru consumatori, soluțiile tehnice standardizate ar trebui 
să fie un indicator clar pentru alegerea unui produs care urmează a fi achiziționat.

Amendamentul 8

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 

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

punerea în aplicare a Deciziei 922/2009/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de 
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.

Or. pl

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin 
care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În domeniul tehnologiilor informației 
și a comunicațiilor pot să apară situații în 
care este indicat să se încurajeze utilizarea 
sau să se solicite respectarea anumitor 
standarde la nivelul Uniunii pentru a 
asigura interoperabilitatea pe piața internă 
și a ameliora libertatea de alegere a 
utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, 
de asemenea, întâmpla ca anumite 
standarde europene să nu mai răspundă la 
nevoile consumatorilor sau să frâneze 
dezvoltarea tehnologică. Din aceste 
motive, Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
permite Comisiei, atunci când este necesar, 
să ceară organismelor europene de 
standardizare să elaboreze standarde, să 
stabilească o listă de standarde și/sau 

(23) În domeniul tehnologiilor informației 
și a comunicațiilor pot să apară situații în 
care este indicat să se încurajeze utilizarea 
sau să se solicite respectarea anumitor 
standarde la nivelul Uniunii pentru a 
asigura interoperabilitatea pe piața internă 
și a ameliora libertatea de alegere a 
utilizatorilor. În alte circumstanțe, se poate, 
de asemenea, întâmpla ca anumite 
standarde europene să nu mai răspundă la 
nevoile consumatorilor sau să frâneze 
dezvoltarea tehnologică. Din aceste 
motive, Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
permite Comisiei, atunci când este necesar, 
să ceară organismelor europene de 
standardizare să elaboreze standarde, să 
stabilească o listă de standarde și/sau 
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specificații publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene cu scopul de a încuraja 
utilizarea acestora sau de a impune 
punerea lor în aplicare, sau de a retrage 
standarde și/sau specificații din respectiva 
listă.

specificații publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene cu scopul de a încuraja 
utilizarea acestora sau de a retrage 
standarde și/sau specificații din respectiva 
listă.

Or. pl

Justificare

Standardele nu sunt obligatorii. Ele sunt și ar trebui să rămână voluntare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, dat fiind că 
standardul relevant nu a condus încă la 
prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabile.

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
programului anual de lucru privind 
standardizarea europeană și la adresa
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, dat fiind că 
standardul relevant nu a condus încă la 
prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabile.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să fie consultate în legătură cu programul de lucru privind 
standardizarea.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate arunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile.

(37) Este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru toate notificările în 
domeniul standardizării destinate 
organizațiilor europene de standardizare, 
pentru recunoașterea specificațiilor 
tehnice în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor, 
nanotehnologiei, biotehnologiei și 
tehnologiei nucleare, pentru deciziile de 
executare referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate arunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile.

Or. pl

Justificare

Procedura de recunoaștere a specificațiilor tehnice în domeniul noilor tehnologii ar trebui să 
prevadă posibilitatea introducerii de comentarii de către statele membre.

Amendamentul 12

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

Or. pl
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Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin 
care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial. În plus, în această definiție se 
constată o lipsă de claritate în ceea ce privește adevăratul înțeles al termenului „standard 
TIC”. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „proiect de standard” înseamnă un 
document conținând textul specificațiilor 
tehnice referitoare la un subiect dat, care 
este avut în vedere pentru adoptare în 
conformitate cu procedura standard 
relevantă, în forma pe care documentul o 
are în urma lucrărilor pregătitoare și în 
urma distribuirii sale în vederea 
observațiilor sau examinării publice;

(3) „proiect de standard” înseamnă un 
document conținând un standard propus 
care a fost supus avizului, votului sau 
aprobării;

Or. pl

Justificare

Ar trebui să se aplice o definiție care să vizeze standardul european relevant.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – prima parte

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „specificație tehnică” înseamnă o 
specificație conținută într-un document 
care stabilește un aspect dintre 
următoarele:

(4) „specificație tehnică” înseamnă un 
document în care sunt prevăzute cerințele 
tehnice pe care un produs, un proces sau 
un serviciu trebuie să le îndeplinească și 
care stabilește un aspect dintre 
următoarele:

Or. pl
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Justificare

Adoptat sub forma standardului EN 45020.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) „principiul suspendării activității” 
înseamnă că entitățile naționale de 
standardizare își încetează activitatea în 
cazul proiectelor care se află deja în curs 
de derulare; 

Or. pl

Justificare

Această definiție apare la articolele 4 și 7 din Directiva 98/34/CE.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele naționale de standardizare 
nu pot contesta includerea unui subiect de 
standardizare în programul de lucru al 
unui organism european de standardizare.

(5) Organismele naționale de standardizare 
nu pot contesta discutarea la nivel 
european a unui subiect de standardizare 
din programul lor de lucru conform 
regulilor stabilite de organizațiile 
europene de standardizare și nu iau nicio 
măsură care poate aduce atingere unei 
decizii în acest sens.

Or. pl

Justificare

Entitățile naționale de standardizare ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta doar 
includerea unui anumit subiect de standardizare în programul lor de lucru. La ora actuală, 
acest lucru se face pe baza deciziilor adoptate de experții reprezentând părțile interesate 
relevante în cadrul comitetelor de standardizare speciale. Respectarea cerințelor pieței de 
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către aceste standarde și caracterul lor voluntar sunt două principii importante.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În timpul elaborării unui standard 
european sau după aprobarea acestuia 
entitățile naționale de standardizare nu 
pot întreprinde acțiuni care ar avea un 
impact negativ asupra obiectivului de 
armonizare și, în special, nu pot publica –
în cadrul unei perioade de timp definite –
un standard național nou sau actualizat 
care nu este compatibil în totalitate cu 
standardul european existent.

Or. pl

Justificare

Această dispoziție ar îndeplini criteriile impuse de principiul perioadei de așteptare care a 
fost preluat din Directiva 98/34/CE.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1

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) Organizațiile europene de 
standardizare facilitează participarea unui 
număr corespunzător de reprezentanți ai
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), ai organizațiilor 
de protecție a consumatorilor și ai părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
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standardizării europene: 
(a) propunerea și acceptarea noilor 
elemente de lucru;

(a) propunerea și acceptarea noilor 
elemente de lucru;

(b) discuțiile de ordin tehnic pe marginea 
propunerilor;

(b) discuțiile de ordin tehnic pe marginea 
propunerilor;

(c) prezentarea observațiilor privind 
proiectele;

(c) prezentarea observațiilor privind 
proiectele;

(d) revizuirea standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene 
existente;

(d) revizuirea standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene 
existente;

(e) difuzarea și consolidarea 
conștientizării cu privire la standardele sau 
produsele standardizării europene adoptate.

(e) furnizarea de informații cu privire la 
standardele sau produsele standardizării 
europene adoptate.

Or. pl

Justificare

Implicarea părților interesate în procesul european de standardizare este asigurată de 
entitățile naționale de standardizare. Consensul național este apoi prezentat la nivel 
european de un delegat ( principiul reprezentării naționale). Entitățile naționale de 
standardizare dispun în continuare de dreptul de a difuza standardele europene. Veniturile 
provenite din vânzarea acestora constituie mijlocul de finanțare a standardizării în Europa.

Amendamentul 19

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) Organizațiile europene de 
standardizare facilitează, la nivel tehnic, 
participarea unui număr corespunzător 
de reprezentanți ai întreprinderilor, ai 
centrelor de cercetare și universităților, 
precum și ai 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-
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dezvoltării tehnologice. cadru multianual pentru activități din 
domeniul cercetării și dezvoltării 
tehnologice.

Or. pl

Justificare

Implicarea părților interesate va fi diferită în funcție de importanța unui anumit proiect 
pentru piață. Implicarea este condiționată de criterii precum expertiza în domeniu, interesul 
și fondurile obținute; articolul 5 și anexa III la regulament acordă privilegii doar anumitor 
organizații și grupuri de părți interesate. Se poate considera că această dispoziție încalcă 
principiul egalității de mijloace.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul anual de lucru privind 
standardizarea europeană, astfel cum a 
fost menționat la alineatele (1) și (2), se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 18 
alineatul (2); în plus, se asigură 
participarea organizațiilor europene de 
standardizare la acest proces.

Or. pl

Justificare

Ar trebui să se adauge acest alineat pentru a asigura respectarea cerințelor pieței, implicarea 
părților interesate și transparența (procedurilor).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 

(3) Comisia informează organizația 
europeană de standardizare relevantă, în 
termen de o lună de la primirea acceptului 
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acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

menționat la alineatul (2), cu privire la 
acordarea unei subvenții pentru elaborarea 
unui standard european sau a unui produs 
de standardizare europeană.

Or. pl

Justificare

Expunerea de motive subliniază că unul dintre aspectele care trebuie abordate este perioada 
de timp necesară pentru elaborarea standardelor. Optimizarea proceselor ar trebui să 
afecteze toate părțile interesate. Prin urmare, se propune reducerea la o lună a perioadei de 
timp necesare pentru adoptarea unei decizii referitoare la acordarea de subvenții (aceeași 
perioadă de timp de care dispun organizațiile europene de standardizare pentru a accepta o 
cerere).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele din domeniul TIC Specificațiile tehnice din domeniul TIC

Or. pl

Justificare

Standardele sunt definite în funcție de regiunea în care își au originea sau de metoda prin 
care sunt elaborate, nu în funcție de sectorul industrial. În plus, în definiția standardului se 
constată o lipsă de claritate în ceea ce privește înțelesul termenului „specificație tehnică 
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 

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

(2) Decizia menționată la alineatul (1) se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 18 
alineatul (3); în plus, se asigură 
participarea organizațiilor europene de 
standardizare la procesul de adoptare.

Or. pl

Justificare

Problema legitimității standardizării în domeniul TIC nu a fost încă soluționată. Obligațiile 
impuse consorțiilor par să fie semnificativ mai reduse față de cele impuse organizațiilor de 
standardizare. Activitatea de standardizare, atunci când este desfășurată de organizațiile de 
standardizare, are avantajul de a asigura coeziunea unui set de standarde, care garantează 
funcționalitatea produselor și sistemelor. În anexa II nu se menționează acest aspect esențial.

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.

Or. pl

Justificare

Problema legitimității standardizării în domeniul TIC nu a fost încă soluționată. Obligațiile 
impuse consorțiilor par să fie semnificativ mai reduse față de cele impuse organizațiilor de 
standardizare.
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Amendamentul 25

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 specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC stabilite în anexa II la 
dezvoltarea tehnică;

Or. pl

Justificare

În vederea garantării coerenței terminologice cu definițiile propuse. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Acesta 
cooperează cu organizațiile europene de 
standardizare.

Or. pl

Justificare

Modul de descriere a comitetului pune probleme deoarece implică o reducere semnificativă a 
nivelurilor actuale de transparență. Modul de participare a organizațiile europene de 
standardizare și a entităților naționale de standardizare rămâne neclar.  


