
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. ustanawiającej europejską wielostronną 
platformę ds. normalizacji ICT

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 349 z dnia 30 listopada 2011 r.)

(2015/C 8/09)

Strona 4, tytuł:

zamiast: „Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. ustanawiająca europejską wielostronną platformę ds. nor
malizacji ICT”,

powinno być: „Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. ustanawiająca europejską platformę ds. normalizacji ICT 
angażującą zainteresowane strony”.

Strona 4, motyw 4:

zamiast: „W komunikacie Komisji zatytułowanym »Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich – Postęp 
w celu poprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020« (4) 
stwierdzono, że w roku 2011 Komisja stworzy specjalną wielostronną platformę (»platformę zaintere
sowanych podmiotów«) pod swoim przewodnictwem, która będzie jej doradzać w kwestiach związa
nych z wdrażaniem polityki normalizacji w dziedzinie ICT, włączając w to program prac na rzecz norma
lizacji ICT, ustalanie priorytetów w celu wsparcia prawodawstwa i polityki oraz identyfikację specyfikacji 
opracowanych przez światowe organizacje zajmujące się opracowywaniem norm w dziedzinie ICT.”,

powinno być: „W komunikacie Komisji zatytułowanym »Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich – Postęp 
w celu poprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020« (4) 
stwierdzono, że w roku 2011 Komisja stworzy specjalną platformę angażującą zainteresowane strony 
pod swoim przewodnictwem, która będzie jej doradzać w kwestiach związanych z wdrażaniem polityki 
normalizacji w dziedzinie ICT, włączając w to program prac na rzecz normalizacji ICT, ustalanie prio
rytetów w celu wsparcia prawodawstwa i polityki oraz identyfikację specyfikacji opracowanych przez 
światowe organizacje zajmujące się opracowywaniem norm w dziedzinie ICT.”.

Strona 4, motyw 5:

zamiast: „Konieczne jest zatem ustanowienie wielostronnej platformy w dziedzinie normalizacji ICT i określenie 
jej zadań oraz struktury.”,

powinno być: „Konieczne jest zatem ustanowienie platformy w dziedzinie normalizacji ICT angażującej zaintereso
wane strony i określenie jej zadań oraz struktury.”.

Strona 4, motyw 6:

zamiast: „W skład wielostronnej platformy powinni wchodzić przedstawiciele organów krajowych państw człon
kowskich i państw EFTA, zrzeszających zainteresowane strony organizacji reprezentujących przemysł, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, konsumentów i inne zainteresowane grupy społeczne, jak również 
europejskich i międzynarodowych jednostek normalizacyjnych oraz innych organizacji nienastawionych 
na osiąganie zysku, którymi są stowarzyszenia zawodowe, branżowe lub handlowe bądź inne organiza
cje członkowskie działające w Europie, które w ramach swej specjalizacji opracowują normy z dzie
dziny ICT.”,

powinno być: „W skład platformy angażującej zainteresowane strony powinni wchodzić przedstawiciele organów kra
jowych państw członkowskich i państw EFTA, zrzeszających zainteresowane strony organizacji repre
zentujących przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsumentów i inne zainteresowane grupy spo
łeczne, jak również europejskich i międzynarodowych jednostek normalizacyjnych oraz innych organi
zacji nienastawionych na osiąganie zysku, którymi są stowarzyszenia zawodowe, branżowe lub hand
lowe bądź inne organizacje członkowskie działające w Europie, które w ramach swej specjalizacji opra
cowują normy z dziedziny ICT.”.

Strona 4, art.1:

zamiast: „Niniejszym ustanawia się europejską wielostronną platformę ds. normalizacji ICT, zwaną dalej 
»platformą«.”,

powinno być: „Niniejszym ustanawia się europejską platformę ds. normalizacji ICT angażującą zainteresowane strony, 
zwaną dalej »platformą«.”.
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