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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj direktive Evropskega parlamenta in Sveta je povečati pozitivni učinek evropskih 
standardov na delovanje trga, gospodarsko rast, inovacije in konkurenčnost podjetij. Med 
drugim je namen direktive skrajšati postopek standardizacije v primerih, kjer se standardi 
pripravijo na zahtevo Komisije, da se zagotovi ustrezna zastopanost malih in srednjih podjetij 
ter družbenih zainteresiranih strani v postopku standardizacije (zlasti, kadar se standardi 
pripravijo na zahtevo Komisije) in da se razširi uporaba standardov informacijske in 
komunikacijske tehnologije, s tem pa izboljša interoperabilnost ter poveča število standardov 
za inovativne in hitro razvijajoče se proizvodne tehnologije, kot so nanotehnologija, 
biotehnologija in jedrska tehnologija, zraven tega pa tudi okrepitev konsolidacije obstoječih 
zakonodajnih okvirov. 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko je sklenil predlagati spremembe direktiv Sveta 
89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki so 
glede na razvoj tehnologije in globaliziranega gospodarstva postale nujne. Izjemno 
pomembno je, da se pripravi nova zakonodaja za konsolidacijo v preteklosti uvedenih direktiv 
o politiki standardizacije in da se omenjene direktive posodobijo.

Najpomembnejše spremembe zadevajo opredelitev pooblastil Komisije ter Odbora za 
tehnične standarde in predpise. Med nedavnimi spremembami je vključitev standardizacije na 
področju storitev v zakonodajni okvir ter ločeno obravnavanje informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Popravljena je bila tudi podlaga za financiranje standardizacije s 
strani EU.

Stališče poročevalca
Poročevalec pozdravlja predlog nove direktive Evropskega parlamenta in Sveta za 
konsolidacijo obstoječe politike standardizacije EU in vpeljavo novih elementov za 
upoštevanje novih izzivov in je mnenja, da je to trdna podlaga za posodobitev povezav med 
EU in evropskim sistemom standardizacije. Ti elementi zajemajo upoštevanje standardizacije 
na področju storitev in vključitev v sistem obveščanja. Zelo dobrodošel je oddelek o 
financiranju evropske standardizacije prek Komisije, ki ustvarja izboljšano pravno podlago in 
poenostavlja postopke.

Kljub temu nekateri elementi predloga vzbujajo zaskrbljenost glede operativne učinkovitosti 
javno-zasebnih partnerstev. 

Spremembe določb direktive so nujne za njeno preoblikovanje v izvedbeno orodje za podporo 
enotnemu trgu, uporabo evropskih standardov za izboljšanje konkurenčnosti in inovacij, 
pomoč pri udeležbi zainteresiranih strani ter zagotovitev trajnostnega razvoja. Evropski 
sistem standardizacije mora biti izboljšan z novimi elementi, ki bodo pomenili dodano 
vrednost. 

Posebne pripombe
1) Veljavna pravila evropske standardizacije niso opredeljena ali omenjena. 
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2) Načelo nacionalne zastopanosti, ki je podlaga za evropsko (in mednarodno) 
standardizacijo, ni omenjeno.

3) V direktivi ni določb glede načela mirovanja, ki je ključno za uskladitev standardov na 
ravni EU.

4) Mnogo je določb splošnega značaja, kar pomeni, da glede na obsežni prenos pooblastil 
Komisiji omogočajo preveč različnih razlag. Potrebna je razjasnitev. To se nanaša tudi na 
nekatere opredelitve in ukrepe, zlasti na področjih, kjer je Komisija predstavila predloge, ki 
vplivajo na delovanje in skladnost obstoječega sistema.

5) Osnutek predloga Komisije predlaga, naj se namesto evropskih standardov uporabijo 
specifikacije različnih forumov in konzorcijev, saj naj bi bilo pogoje takšnih specifikacij lažje 
uresničiti. Eden od temeljev demokratičnega postopka standardizacije je družbeno soglasje. 
Moč sistema evropske standardizacije je njegova celovitost, saj zagotavlja skladnost niza 
standardov. Vključenost forumov in konzorcijev ne sme voditi k oblikovanju nasprotujočih si 
standardov ali konkurenčnim specifikacijam, prav tako pa ne sme ovirati sodelovanja malih in 
srednjih podjetij (cena sodelovanja na forumih je visoka, merila odločanja pa niso vedno 
demokratična). Zraven tega se lahko zgodi, da bi v nekaterih forumih in konzorcijih 
prevladali akterji, ki niso iz Evropske unije. Zato mora biti določanje standardov, kolikor je 
mogoče, omejeno na trenutno priznane evropske organizacije za standardizacijo, izkoristiti pa 
je treba tudi različne možnosti, ki jih glede priprave dokumentov z uporabo pospešenega 
postopka, ki temelji na soglasju in vključuje vse zainteresirane strani iz vseh držav članic EU, 
nudijo te organizacije (npr. organizacija tematskih konferenc). 

Uporaba specifikacij forumov/konzorcijev mora biti dovoljena samo v strogo določenih 
primerih (npr. v postopkih javnega naročanja na področjih, kjer standardi ne obstajajo) ob 
sočasnem ohranjanju enakih zahtev glede soglasja, odprtosti, prostovoljnega sodelovanja, 
preglednosti itd. ter evropskih organizacij za standardizacijo.

6) Najnovejše tehnologije, kot so nanotehnologija, biotehnologija ali jedrska tehnologija, niso 
omenjene.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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 

(3) Sistem evropske standardizacije bi 
moral biti voden s strani zainteresiranih 
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standardizacijo, in sicer Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN), Evropski odbor za
standardizacijo v elektrotehniki 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI).

strani in zanje v skladu z načeli kohezije, 
preglednosti, odprtosti, soglasja, 
neodvisnosti od posebnih interesov, tržne 
primernosti, učinkovitosti in nacionalne 
zastopanosti v postopku odločanja,
evropske standarde pa bi morali še naprej 
sprejemati evropske organizacije za 
standardizacijo, in sicer Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN), Evropski odbor za 
standardizacijo v elektrotehniki 
(CENELEC) in Evropski inštitut za 
telekomunikacijske standarde (ETSI).

Or. pl

Obrazložitev

To odraža trenutno stanje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nacionalne standarde znotraj Unije 
sprejemajo nacionalni organi za 
standardizacijo, posledica pa so lahko 
nasprotujoči si standardi in tehnične ovire 
na notranjem trgu. Zato je treba za notranji 
trg in učinkovitost standardizacije znotraj 
Unije potrditi obstoječo redno izmenjavo 
informacij med nacionalnimi organi za 
standardizacijo, evropskimi organi za 
standardizacijo in Komisijo o sedanjem in 
prihodnjem delu v zvezi s standardizacijo. 
Ta izmenjava informacij mora biti v skladu 
s Prilogo 3 k Sporazumu o tehničnih ovirah 
v trgovini, odobrenem s Sklepom Sveta 
št. 80/271/EGS z dne 10. decembra 1979 o 
sklenitvi večstranskih sporazumov, ki 
izhajajo iz trgovinskih pogajanj med 
letoma 1973 in 1979.

(10) Nacionalne standarde znotraj Unije 
sprejemajo nacionalni subjekti za 
standardizacijo, posledica pa so lahko 
nasprotujoči si standardi in tehnične ovire 
na notranjem trgu EU. Zato bi bilo treba za 
notranji trg in učinkovitost standardizacije 
znotraj Unije potrditi obstoječo redno 
izmenjavo informacij med nacionalnimi 
subjekti za standardizacijo, evropskimi 
organizacijami za standardizacijo in 
Komisijo o sedanjem in prihodnjem delu v 
zvezi s standardizacijo ter o določbah o 
načelu mirovanja, ki bi se uporabljale za 
nacionalne subjekte za standardizacijo v 
sklopu evropskih organizacij za 
standardizacijo. Ta izmenjava informacij 
bi morala biti v skladu s Prilogo 3 k 
Sporazumu o tehničnih ovirah v trgovini, 
odobrenem s Sklepom Sveta 
št. 80/271/EGS z dne 10. decembra 1979 o 
sklenitvi večstranskih sporazumov, ki 
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izhajajo iz trgovinskih pogajanj med 
letoma 1973 in 1979.

Or. pl

Obrazložitev

Odsotnost načela mirovanja (člena 4 in 7 Direktive 98/34/ES). Mirovanje je odlično orodje, 
ki omogoča izogib tehničnim oviram trgovanju ter podpira tehnično uskladitev na ravni EU.

Predlog spremembe 3

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 ali njihovih možnosti za inovacije. 
Zato je nujno treba izboljšati njihovo 
zastopanost in udeležbo v postopku 
standardizacije, zlasti v tehničnih odborih.

Or. pl

Obrazložitev

Standardi, sprejeti brez zadostne vključenosti malih in srednjih podjetij, diskriminirajo ta 
podjetja, ne samo v smislu proizvodnih, ampak tudi inovacijskih dejavnosti.

Predlog spremembe 4

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 

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

uredba zagotoviti ustrezno zastopanost 
MSP v postopku evropske standardizacije.

Or. pl

Obrazložitev

Zainteresirane strani, vključno z MSP, sodelujejo pri evropski standardizaciji na nacionalni 
ravni, kjer sodelujejo s podobnimi podjetji in lokalnimi oblastmi ter lahko delujejo v 
domačem jeziku. Nacionalno soglasje, pridobljeno s sodelovanjem MSP, odposlanec 
nacionalnega subjekta (načelo nacionalne zastopanosti) nato posreduje ustreznim tehničnim 
odborom na ravni EU.

Predlog spremembe 5

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 
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 

(19) Javni organi bi morali pri naročanju 
strojne in programske opreme ter storitev 
informacijske tehnologije čim bolje 
uporabiti vse zadevne standarde in 
tehnične specifikacije, na primer z izbiro 
standardov in tehničnih specifikacij, 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 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 
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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.

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 
tehnične specifikacije 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 bi bilo
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 tehnične 
specifikacije s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.

Or. pl

Obrazložitev

Standardi so opredeljeni glede na regijo, od koder izhajajo, ali glede na metodo, s katero so 
bili razviti, ne pa glede na industrijski sektor.

Predlog spremembe 6

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 
tehnologij, ki se bo lahko uporabljal v 
javnem naročanju in bo vključeval široko 

(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 bi bilo
treba s to uredbo določiti postopek za izbor 
tehničnih specifikacij na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ki bi se lahko uporabljal v 
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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.

javnem naročanju in bi vključeval široko 
posvetovanje z najrazličnejšimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
evropskimi organi za standardizacijo, 
podjetji in javnimi organi. Ta uredba bi 
morala 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 morajo temeljiti na 
merilih, ki jih je Svetovna trgovinska 
organizacija določila za mednarodno
standardizacijo.

Or. pl

Obrazložitev

Standardi so opredeljeni glede na regijo, od koder izhajajo, ali glede na metodo, s katero so 
bili razviti, ne pa glede na industrijski sektor.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi spodbujanja inovacij in 
konkurence med standardiziranimi 
rešitvami se s priznanjem določene 
tehnične specifikacije ne sme onemogočiti 
priznanja konkurenčne tehnične 
specifikacije v skladu z določbami te 
uredbe. Vsako priznanje mora temeljiti na 
izpolnjevanju lastnosti, pri čemer mora
tehnična specifikacija doseči minimalno
raven tržne razširjenosti. Tržne 
razširjenosti se ne sme razlagati kot široke 
uporabe na trgu.

(21) Zaradi spodbujanja inovacij in 
konkurence se s priznanjem določene 
tehnične specifikacije ne bi smelo
onemogočiti priznanja tehnične 
specifikacije v skladu z določbami te 
uredbe. Vsako priznanje bi moralo
temeljiti na izpolnjevanju lastnosti, pri 
čemer bi morala tehnična specifikacija 
doseči pomembno raven tržne razširjenosti.

Or. pl

Obrazložitev

Standardizirane rešitve si ne bi smele nasprotovati. Niz standardov bi moral biti koheziven. 
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Standardizirane tehnične rešitve bi morale podjetjem omogočiti enake možnosti, tako da bi 
lahko bila konkurenčna glede svojih načrtov ali storitev. Za potrošnike bi morale biti 
standardizirane tehnične rešitve jasen pokazatelj, kaj kupiti.

Predlog spremembe 8

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.

Or. pl

Obrazložitev

Standardi so opredeljeni glede na regijo, od koder izhajajo, ali glede na metodo, s katero so 
bili razviti, ne pa glede na industrijski sektor.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij lahko pride do 
položaja, ko je primerno spodbujati ali 
zahtevati uporabo skladnosti z določenimi 
standardi na ravni Unije, da se zagotovi 
interoperabilnost na enotnem trgu in 
izboljša možnost izbire za uporabnike. V 
drugih okoliščinah se lahko zgodi tudi, da 

(23) Na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij lahko pride do 
položaja, ko je primerno spodbujati ali 
zahtevati uporabo skladnosti z določenimi 
standardi na ravni Unije, da se zagotovi 
interoperabilnost na enotnem trgu in 
izboljša možnost izbire za uporabnike. V 
drugih okoliščinah se lahko zgodi tudi, da 
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določeni evropski standardi ne izpolnjujejo 
več potreb potrošnikov ali ovirajo 
tehnološki razvoj. Zato Direktiva 
Evropskega parlamenta in sveta 
2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve Komisiji omogoča, da po potrebi 
od evropskih organov za standardizacijo 
zahteva pripravo standardov, določi 
seznam standardov in/ali specifikacij, 
objavljenih v Uradnem listu Evropske 
unije, zaradi spodbujanja njihove uporabe,
predpiše njihovo obvezno izvajanje ali 
standarde in/ali specifikacije odstrani z 
navedenega seznama.

določeni evropski standardi ne izpolnjujejo 
več potreb potrošnikov ali ovirajo 
tehnološki razvoj. Zato Direktiva 
Evropskega parlamenta in sveta 
2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve Komisiji omogoča, da po potrebi 
od evropskih organov za standardizacijo 
zahteva pripravo standardov, določi 
seznam standardov in/ali specifikacij, 
objavljenih v Uradnem listu Evropske 
unije, zaradi spodbujanja njihove uporabe 
ali standarde in/ali specifikacije odstrani z 
navedenega seznama.

Or. pl

Obrazložitev

Standardi niso obvezujoči. So prostovoljni in morali bi ostati takšni.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Pri izvedbenih sklepih v zvezi z 
nasprotovanjem usklajenim standardom, za 
katera Komisija meni, da so utemeljena, in 
kadar sklicevanje na usklajeni standard še 
ni bilo objavljeno v Uradnem listu 
Evropske unije, se mora uporabljati 
svetovalni postopek, če zadevni standard še 
ni ustvaril domneve o skladnosti z 
bistvenimi zahtevami iz ustrezne 
usklajevalne zakonodaje Unije.

(36) Pri izvedbenih sklepih v zvezi z 
nasprotovanjem letnemu delovnemu 
programu evropske standardizacije in
usklajenim standardom, za katera Komisija 
meni, da so utemeljena, in kadar 
sklicevanje na usklajeni standard še ni bilo 
objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, 
bi se moral uporabljati svetovalni 
postopek, če zadevni standard še ni ustvaril 
domneve o skladnosti z bistvenimi 
zahtevami iz ustrezne usklajevalne 
zakonodaje Unije.

Or. pl
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Obrazložitev

Glede delovnega programa standardizacije bi se bilo treba posvetovati z državami članicami.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Pri izvedbenih sklepih v zvezi z 
nasprotovanjem usklajenim standardom, za 
katera Komisija meni, da so utemeljena, in 
kadar je bilo sklicevanje na usklajeni 
standard že objavljeno v Uradnem listu 
Evropske unije, se mora uporabljati 
postopek pregleda, če bi tak sklep lahko 
imel posledice za domnevo o skladnosti z 
ustreznimi bistvenimi zahtevami.

(37) V povezavi z vsemi 
standardizacijskimi obvestili evropskih 
organizacij za standardizacijo, priznanjem 
tehničnih specifikacij na področjih 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, nanotehnologije, 
biotehnologije in jedrske tehnologije, pri
izvedbenih sklepih v zvezi z 
nasprotovanjem usklajenim standardom, za 
katera Komisija meni, da so utemeljena, in 
kadar je bilo sklicevanje na usklajeni 
standard že objavljeno v Uradnem listu 
Evropske unije, bi se moral uporabljati 
postopek pregleda, če bi takšni sklepi
lahko imeli posledice za domnevo o 
skladnosti z ustreznimi bistvenimi 
zahtevami.

Or. pl

Obrazložitev

Postopek za priznanje tehničnih specifikacij na področju novih tehnologij bi moral vsebovati 
možnost pripomb držav članic.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. pl

Obrazložitev

Standardi so opredeljeni glede na regijo, od koder izhajajo, ali glede na metodo, s katero so 
bili razviti, ne pa glede na industrijski sektor. Poleg tega je v tej opredelitvi premalo jasnosti 
glede pravega pomena pojma „standard IKT“. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „osnutek standarda“ pomeni dokument, 
ki vsebuje besedilo tehničnih specifikacij 
o določenem predmetu in se obravnava za 
sprejetje v skladu z ustreznim postopkom 
za standarde tak, kakršen je bil oblikovan 
po pripravljalnih delih ter predložen 
javnosti za pripombe in pregled;

(3) „osnutek standarda“ pomeni dokument, 
ki vsebuje predlagani standard, ki je 
predložen za pridobitev mnenja, 
glasovanje ali potrditev;

Or. pl

Obrazložitev

Uporabiti je treba opredelitev ustreznega evropskega standarda.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 – prvi del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „tehnična specifikacija“ pomeni 
specifikacijo iz dokumenta, ki določa eno 
od naslednjega:

(4) „tehnična specifikacija“ pomeni 
dokument, ki opredeljuje tehnične 
zahteve, ki jih mora izpolniti proizvod, 
postopek ali storitev, in določa eno od 
naslednjega:

Or. pl

Obrazložitev

Sprejeto kot EN 45020.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „načelo mirovanja“ pomeni, da 
nacionalni subjekti za standardizacijo ne 
opravljajo nadaljnjega dela na projektih, 
ki so se že začeli;

Or. pl

Obrazložitev

Ta opredelitev je prisotna v členih 4 in 7 Direktive 98/34/ES.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni organi za standardizacijo ne 
morejo nasprotovati vključitvi predmeta
standardizacije v delovni program 
evropskega organa za standardizacijo.

5. Nacionalni organi za standardizacijo ne 
morejo nasprotovati dejstvu, da se o 
predmetu standardizacije v njihovem 
delovnem programu razpravlja na 
evropski ravni v skladu s pravili, ki jih 
določijo evropske organizacije za 
standardizacijo, in ne sprejemati ukrepov, 
ki bi lahko vplivali na odločitev v zvezi s 
tem.

Or. pl

Obrazložitev

Nacionalni subjekti za standardizacijo lahko nasprotujejo zgolj vključitvi standardizacijskega 
vprašanja v njihov delovni program. Trenutno se to izvaja na podlagi odločitev strokovnjakov 
zadevnih zainteresiranih strani v posebnih standardizacijskih odborih. Pomembni načeli sta 
tržna primernost in prostovoljna narava standardov.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Med postopkom priprave evropskega 
standarda ali po njegovem sprejetju 
nacionalni subjekti za standardizacijo ne 
morejo sprejemati ukrepov, ki bi lahko 
negativno vplivali na uskladitev, zlasti pa 
v določenem obdobju ne morejo objaviti 
novega ali posodobljenega standarda, ki 
ni popolnoma skladen z obstoječim 
evropskim standardom.

Or. pl

Obrazložitev

Ta določba bi izpolnila merila načela mirovanja, prenesenega iz Direktive 98/34/ES.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski organi za standardizacijo 
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:

1. Evropske organizacije za 
standardizacijo olajšajo udeležbo 
ustreznega zastopstva 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 v naslednjih fazah razvoja 
evropskih standardov in evropskih 
standardizacijskih dokumentov: 

(a) predlaganje in sprejemanje novih 
delovnih nalog;

(a) predlaganje in sprejemanje novih 
delovnih nalog;

(b) tehnična razprava o predlogih; (b) tehnična razprava o predlogih;

(c) predložitev pripomb v zvezi z osnutki; (c) predložitev pripomb v zvezi z osnutki;
(d) revizija obstoječih evropskih 
standardov ali evropskih standardizacijskih 

(d) revizija obstoječih evropskih 
standardov ali evropskih standardizacijskih 
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dokumentov; dokumentov;
(e) obveščanje in ozaveščanje o sprejetih 
evropskih standardih ali evropskih 
standardizacijskih dokumentih.

(e) zagotavljanje informacij o sprejetih 
evropskih standardih ali evropskih 
standardizacijskih dokumentih.

Or. pl

Obrazložitev

Nacionalni subjekti za standardizacijo zagotovijo vključenost zainteresiranih strani v 
evropski standardizaciji. Odposlanec nato na ravni EU predstavi nacionalno soglasje (načelo 
nacionalne zastopanosti). Pravico do obveščanja o evropskih standardih ohranijo nacionalni 
subjekti za standardizacijo. Prihodki od prodaje bodo sredstva za financiranje 
standardizacije v Evropi.

Predlog spremembe 19

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. Evropske organizacije za 
standardizacijo olajšajo udeležbo 
ustreznega zastopstva 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.

Or. pl

Obrazložitev

Vključenost zainteresiranih strani se bo spreminjala glede na pomembnost posameznega 
projekta za trg. Vključenost zahteva strokovno znanje, ključno usposobljenost, interes in 
finančna sredstva, člen 5 in Priloga III uredbe podeljujeta privilegije samo nekaterim 
organizacijam in skupinam zainteresiranih strani. Lahko bi šteli, da ta določba krši načelo 
enakosti sredstev.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Letni delovni program evropske 
standardizacije, kot je omenjen v 
odstavkih 1 in 2, se sprejme v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 18(2). 
Zraven tega se v ta postopek vključi 
evropske organizacije za standardizacijo.

Or. pl

Obrazložitev

Ta točka se mora vključiti za zagotavljanje tržne primernosti, vključenosti zainteresiranih 
strani in preglednosti (postopkov).

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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.

3. Komisija v enem mesecu od prejema 
obvestila o sprejetju iz odstavka 2 obvesti 
zadevno evropsko organizacijo za 
standardizacijo o dodelitvi donacije za 
pripravo evropskega standarda ali 
evropskega standardizacijskega 
dokumenta.

Or. pl

Obrazložitev

Iz obrazložitvenega memoranduma izhaja, da je treba obravnavati vprašanje časa, 
potrebnega za pripravo standardov. Optimizacija postopkov mora vplivati na vse 
zainteresirane strani. Zato se predlaga, da se čas za odločitev o dodelitvi subvencij skrajša na 
en mesec (enak čas, kot ga imajo evropske organizacije za standardizacijo, da se odločijo o 
sprejetju prijave).
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi na področju IKT Tehnične specifikacije na področju IKT

Or. pl

Obrazložitev

Standardi so opredeljeni glede na regijo, od koder izhajajo, ali glede na metodo, s katero so 
bili razviti, ne pa glede na industrijski sektor. Poleg tega je v opredelitvi standarda premalo 
jasnosti glede pomena pojma „tehnične specifikacije 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.

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

2. Sklep iz odstavka 1 se sprejme v skladu 
s postopkom pregleda iz člena 18(3); 
zraven tega se v proces sprejemanja 
vključijo evropske organizacije za 
standardizacijo.

Or. pl

Obrazložitev
Vprašanje legitimnosti standardizacije IKT še ni rešeno. Obveznosti konzorcijev se zdijo 
mnogo manjše kot obveznosti organizacij za standardizacijo. Standardizacija, ki jo izvedejo 
organizacije za standardizacijo, ima to prednost, da zagotovi kohezijo niza standardov, kar 
omogoča funkcionalnost proizvodov in sistemov. To ključno vprašanje v Prilogi II ni 
omenjeno.
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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.

Or. pl

Obrazložitev

Vprašanje legitimnosti standardizacije IKT še ni rešeno. Obveznosti konzorcijev se zdijo 
mnogo manjše kot obveznosti organizacij za standardizacijo.

Predlog spremembe 25

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 
tehničnemu razvoju;

(b) prilagoditev meril za priznavanje 
tehničnih specifikacij na področju IKT iz 
Priloge II tehničnemu razvoju;

Or. pl

Obrazložitev

Za zagotovitev terminološke skladnosti s predlaganimi opredelitvami. 
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor 
je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor 
je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011. Odbor sodeluje z evropskimi 
organizacijami za standardizacijo.

Or. pl

Obrazložitev
Način opisa odbora zbuja skrb, saj nakazuje na znatno znižanje trenutne ravni preglednosti.
Še vedno ni jasno, na kakšen način bodo sodelovale evropske organizacije za standardizacijo 
in nacionalni subjekti za standardizacijo.


