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Изменение 66
Christel Schaldemose

Проект на законодателна резолюция
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейската стандартизация също 
така допринася за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Стандартите оказват значително 
положително икономическо 
въздействие, например като създават 
благоприятна среда за взаимното 
икономическо навлизане на вътрешния 
пазар и насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло. Стандартите 
могат да поддържат и повишават 
качеството, предоставят информация и 
гарантират оперативната и техническата 
съвместимост (като по този начин 
увеличават стойността за 
потребителите).

(2) Европейската стандартизация също 
така допринася за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Стандартите оказват значително 
положително икономическо 
въздействие, например като създават 
благоприятна среда за взаимното 
икономическо навлизане на вътрешния 
пазар и насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло и 
потребителите в частност. 
Стандартите могат да поддържат и 
повишават качеството, предоставят 
информация и гарантират оперативната 
и техническата съвместимост (като по 
този начин увеличават безопасността 
и стойността за потребителите).

Or. pt

Обосновка

Защитата на потребителите и безопасността на продуктите следва да е постоянна 
грижа, за да се засили конкурентоспособността на Европа и единният пазар.
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Изменение 67
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейската стандартизация също 
така допринася за повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Стандартите оказват значително 
положително икономическо 
въздействие, например като създават 
благоприятна среда за взаимното
икономическо навлизане на вътрешния 
пазар и насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло. Стандартите 
могат да поддържат и повишават 
качеството, предоставят информация
и гарантират оперативната и 
техническата съвместимост (като по 
този начин увеличават стойността 
за потребителите).

(2) Европейската стандартизация също 
така може да допринесе за повишаване 
на конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално като 
улеснява свободното движение на стоки 
и услуги, оперативната съвместимост на 
мрежите, функционирането на 
средствата за комуникация, 
технологичното развитие и иновациите. 
Стандартите насърчават взаимното
навлизане на вътрешния пазар и 
насърчават развитието на нови и 
усъвършенствани продукти/пазари и 
подобрени условия на доставки. По този 
начин стандартите по принцип 
увеличават конкуренцията и понижават 
производствените и търговските 
разходи, което е от полза за 
икономиките като цяло. Стандартите 
могат да поддържат и повишават 
качеството и да служат като 
показател за оперативната и 
техническата съвместимост .

Or. de

Изменение 68
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейските стандарти следва да 
продължат да се приемат от 
европейските органи за стандартизация, 
а именно:Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), Европейският 
комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC) и 
Европейският институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI).

(3) Европейските стандарти следва да 
продължат да се приемат от 
европейските органи за стандартизация, 
а именно:Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), Европейският 
комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC) и 
Европейският институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI), като 
същевременно се гарантира, че 
заинтересованите групи като малки и 
средни предприятия (МСП) или 
защитниците на потребителите са 
включени в процеса и са изслушани.

Or. de

Изменение 69
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейските стандарти следва да 
продължат да се приемат от 
европейските органи за стандартизация, 
а именно: Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), Европейският 
комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC) и 
Европейският институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI).

(3) Европейската система за 
стандартизация следва да продължи 
да бъде доброволен и направляван от 
пазара процес, както и да се основава 
на принципите за стандартизация, 
така както те са изложени от 
Световната търговска организация в 
контекста на Споразумението 
относно техническите пречки пред 
търговията. Европейските стандарти 
следва да продължат да се приемат от 
европейските органи за стандартизация, 
а именно: Европейският комитет за 
стандартизация (CEN), Европейският 
комитет за стандартизация в 
електротехниката (CENELEC) и 
Европейският институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI)



PE480.857v01-00 6/127 AM\891450BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Съобщението на Комисията относно стратегическа визия за европейските 
стандарти ((2011)311 – окончателен) се отнася до Споразумението за технически 
пречки пред търговията като международна договореност, служеща за основа на 
най-важните принципи за стандартизация. В контекста на този регламент и 
съгласно усилията на ЕС за насърчаване на сътрудничеството в областта на 
международните стандарти, следва да се извърши позоваване на международно 
признатите критерии на СТО; съществува риск при изготвянето на нови списъци с 
принципи да се стигне до противоречие с тези критерии.

Изменение 70
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейските стандарти играят много 
важна роля в рамките на вътрешния 
пазар, най-вече поради презумпцията за 
съответствие на продуктите, които 
биват пускани на пазара, със 
съществените изисквания към тези 
продукти, установени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация.

Европейските стандарти играят много 
важна роля в рамките на вътрешния 
пазар, например поради презумпцията 
за съответствие на продуктите, които 
биват пускани на пазара, със 
съществените изисквания към тези 
продукти, установени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация.

Or. en

Обосновка

Повечето стандарти не подпомагат пряко европейските политики и 
законодателство, което прави текста подвеждащ.

Изменение 71
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Европейският парламент и 
Съветът следва да са прецизни при 
дефинирането на съществените 
изисквания в законодателството на 
Съюза, като хармонизират условията 
за пускането на продукти на пазара, с 
цел да се избегне погрешното 
тълкуване от субектите в областта 
на стандартизацията на целите и 
степента на защита, определена в 
законодателството.

Or. en

Обосновка

Вж. текста на параграф 15 от доклада на Европейския парламент за бъдещето на 
европейската стандартизация (А7-0276/2010).

Изменение 72
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Проект за законодателна резолюция Изменение

(5а) Резолюцията на Европейския 
парламент от 21 октомври 2010 г. 
относно бъдещето на европейската 
стандартизация излага значителен 
брой стратегически препоръки 
относно прегледа на Европейската 
система за стандартизация. 

Or. en

Изменение 73
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) При изготвянето на 
хармонизираните стандарти 
Комисията следва винаги да спазва 
принципа на пропорционалност; 
следва да се избягват стандарти, 
които имат абсурдно и неразбираемо 
действие за гражданите. 

Or. de

Изменение 74
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар5 се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите. Тя задължава 
държавите членки, в сътрудничество с 
Комисията, да насърчават развитието на 
доброволни европейски стандарти, с цел 
улесняване постигането на 
съвместимост между услугите, 
предоставяни от доставчици в различни 
държави членки, информирането на 
получателите и повишаване качеството 
на предоставяне на услуги. Директива 
98/34/ЕО обаче се прилага само за 
стандарти за продукти, докато 
стандартите за услуги не са изрично 
обхванати от нея. В реалните условия на 
вътрешния пазар обаче разграничението 
между услуги и стоки става все по-

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар5 се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите, с изключение 
на здравните и фармацевтични 
услуги, предоставени от работещите 
в сферата на здравеопазването. Тя 
задължава държавите членки, в 
сътрудничество с Комисията, да 
насърчават развитието на доброволни 
европейски стандарти, с цел улесняване 
постигането на съвместимост между 
услугите, предоставяни от доставчици в 
различни държави членки, 
информирането на получателите и 
повишаване качеството на предоставяне 
на услуги. Директива 98/34/ЕО обаче се 
прилага само за стандарти за продукти, 
докато стандартите за услуги не са



AM\891450BG.doc 9/127 PE480.857v01-00

BG

трудно. На практика не винаги е 
възможно ясно да се разграничат 
стандартите за продукти от стандартите 
за услуги. Голям брой продуктови 
стандарти включват компонент 
„услуги“, докато стандартите за услуги 
също често частично се отнасят до 
продукти. Поради това е необходимо 
правната рамка да се адаптира към тези 
нови обстоятелства посредством 
разширяване на нейния обхват, като в 
нея се включат и стандартите за услуги.

изрично обхванати от нея. В реалните 
условия на вътрешния пазар обаче 
разграничението между услуги и стоки 
става все по-трудно. На практика не 
винаги е възможно ясно да се 
разграничат стандартите за продукти от 
стандартите за услуги. Голям брой 
продуктови стандарти включват 
компонент „услуги“, докато стандартите 
за услуги също често частично се 
отнасят до продукти. Поради това е 
необходимо правната рамка да се 
адаптира към тези нови обстоятелства 
посредством разширяване на нейния 
обхват, като в нея се включат и 
стандартите за услуги.

__________________
1 OВ L, 27.12.2006 г. 

Or. en

Изменение 75
Othmar Karas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите. Тя задължава 
държавите членки, в сътрудничество с 
Комисията, да насърчават развитието на 
доброволни европейски стандарти, с цел 
улесняване постигането на 
съвместимост между услугите, 
предоставяни от доставчици в различни 

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите, с изключение 
на медицинските и фармацевтични 
услуги, предлагани от работещите в 
сферата на здравеопазването. Тя 
задължава държавите членки, в 
сътрудничество с Комисията, да 
насърчават развитието на доброволни 
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държави членки, информирането на 
получателите и повишаване качеството 
на предоставяне на услуги. Директива 
98/34/ЕО обаче се прилага само за 
стандарти за продукти, докато 
стандартите за услуги не са изрично 
обхванати от нея. В реалните условия на 
вътрешния пазар обаче разграничението 
между услуги и стоки става все по-
трудно. На практика не винаги е 
възможно ясно да се разграничат 
стандартите за продукти от стандартите 
за услуги. Голям брой продуктови 
стандарти включват компонент 
„услуги“, докато стандартите за услуги 
също често частично се отнасят до 
продукти. Поради това е необходимо 
правната рамка да се адаптира към тези 
нови обстоятелства посредством 
разширяване на нейния обхват, като в 
нея се включат и стандартите за услуги.

европейски стандарти, с цел улесняване 
постигането на съвместимост между 
услугите, предоставяни от доставчици в 
различни държави членки, 
информирането на получателите и 
повишаване качеството на предоставяне 
на услуги. Директива 98/34/ЕО обаче се 
прилага само за стандарти за продукти, 
докато стандартите за услуги не са 
изрично обхванати от нея. В реалните 
условия на вътрешния пазар обаче 
разграничението между услуги и стоки 
става все по-трудно. На практика не 
винаги е възможно ясно да се 
разграничат стандартите за продукти от 
стандартите за услуги. Голям брой 
продуктови стандарти включват 
компонент „услуги“, докато стандартите 
за услуги също често частично се 
отнасят до продукти. Поради това е 
необходимо правната рамка да се 
адаптира към тези нови обстоятелства 
посредством разширяване на нейния 
обхват, като в нея се включат и 
стандартите за услуги.

Or. en

Изменение 76
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите. Тя задължава 

(7) С Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар се установяват общи 
разпоредби, които улесняват 
упражняването на свободата на 
установяване на доставчици на услуги и 
свободното движение на услуги, като в 
същото време се запазва високо ниво на 
качеството на услугите. Тя задължава 
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държавите членки, в сътрудничество с 
Комисията, да насърчават развитието на 
доброволни европейски стандарти, с цел 
улесняване постигането на 
съвместимост между услугите, 
предоставяни от доставчици в различни 
държави членки, информирането на 
получателите и повишаване качеството 
на предоставяне на услуги. Директива 
98/34/ЕО обаче се прилага само за 
стандарти за продукти, докато 
стандартите за услуги не са изрично 
обхванати от нея. В реалните условия на 
вътрешния пазар обаче разграничението 
между услуги и стоки става все по-
трудно. На практика не винаги е 
възможно ясно да се разграничат 
стандартите за продукти от стандартите 
за услуги. Голям брой продуктови 
стандарти включват компонент 
„услуги“, докато стандартите за услуги 
също често частично се отнасят до 
продукти. Поради това е необходимо 
правната рамка да се адаптира към тези 
нови обстоятелства посредством 
разширяване на нейния обхват, като в 
нея се включат и стандартите за услуги.

държавите членки, в сътрудничество с 
Комисията, да насърчават развитието на 
доброволни европейски стандарти, с цел 
улесняване постигането на 
съвместимост между услугите, 
предоставяни от доставчици в различни 
държави членки, информирането на 
получателите и повишаване качеството 
на предоставяне на услуги. Директива 
98/34/ЕО обаче се прилага само за 
стандарти за продукти, докато 
стандартите за услуги не са изрично 
обхванати от нея. В реалните условия на 
вътрешния пазар обаче разграничението 
между услуги и стоки става все по-
трудно. На практика не винаги е 
възможно ясно да се разграничат 
стандартите за продукти от стандартите 
за услуги. Голям брой продуктови 
стандарти включват компонент 
„услуги“, докато стандартите за услуги 
също често частично се отнасят до 
продукти. Поради това е необходимо 
правната рамка да се адаптира към тези 
нови обстоятелства посредством 
разширяване на нейния обхват, като в 
нея се включат и стандартите за услуги, 
включително социалните и здравни 
услуги.

Or. en

Изменение 77
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Следва надлежно да се отчете 
вече съществуващото 
законодателство на Съюза относно 
услугите на вътрешния пазар, в 
частност разпоредбите на трудовото 
законодателство в член 1, параграфи 
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6 и 7 от Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар 1.
__________________
1 OВ L, 27.12.2006 г. 

Or. en

Изменение 78
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Разпоредбите на настоящия 
регламент не се отнасят до 
отношенията между социалните 
партньори, включително правото на 
преговори и сключване на колективни 
договори, правото на провеждане на 
стачки и предявяване на колективен 
трудов иск съгласно националното 
законодателство и практиките, 
които зачитат законодателството 
на Съюза. Настоящият регламент не 
се отнася до на държавите членки в 
областта на социалната сигурност.

Or. en

(вж. текста от съображение 14 на Директива 2006/123/EО на Европейския 
парламент и Съвета от 12 декември 2006 г.)

Изменение 79
Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разработването на доброволни 
стандарти за услуги следва да се 
направлява от пазара, при което да имат 
превес нуждите на стопанските субекти 
и заинтересованите страни, пряко или 
непряко засегнати от съответния 
стандарт, и следва да отчита 
обществения интерес и да се основава 
на консенсус. Тези стандарти следва да 
акцентират главно върху услуги, 
свързани с продукти и процеси.

(8) Разработването на доброволни 
стандарти за услуги следва да се 
направлява от пазара, при което да имат 
превес нуждите на стопанските субекти 
и заинтересованите страни, пряко или 
непряко засегнати от съответния 
стандарт, и следва да отчита 
обществения интерес и да се основава 
на консенсус. Тези стандарти следва да 
акцентират главно върху услуги,
свързани с продукти и процеси.
Следователно тези стандарти не 
следва да включват извършването на 
услуги, предоставяни от лица на 
свободна професия по смисъла на 
Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 7 септември 
2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации.

Or. en

Изменение 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Настоящият регламент покрива 
стандартизацията на услуги, 
свързани със стоки или цифрово 
съдържание, като например 
инсталация, поддръжка, ремонт или 
друга обработка. Но това не касае 
стандартизацията на 
интелектуални и концептуални 
услуги, така както е определено в 
Директива 2005/36/ЕО, нито покрива 
социалните, здравни и 
фармацевтични услуги. Тези услуги се 
предоставят въз основа на 
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съответните професионални 
квалификации в лично, отговорно и 
професионално независимо качество в 
интерес на клиента и обществото. 

Or. en

Изменение 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В рамките на Съюза националните 
стандарти се приемат от националните 
органи за стандартизация, което би 
могло да доведе до противоречащи 
стандарти и технически пречки в 
условията на вътрешния пазар. Поради 
това за целите на вътрешния пазар и на 
ефективната стандартизация в рамките 
на Съюза е необходимо да се затвърди 
съществуващият редовен обмен на 
информация между националните 
органи за стандартизация, европейските 
органи за стандартизация и Комисията 
относно настоящата и бъдеща работа по 
стандартизация. Този обмен на 
информация следва да бъде приведен в 
съответствие с приложение 3 към 
Споразумението за техническите пречки 
пред търговията, одобрено с Решение № 
80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 
1979 г. относно сключване на 
многостранните споразумения в 
резултат на търговските преговори, 
проведени през периода 1973–1979 г.

(10) В рамките на Съюза националните 
стандарти се приемат от националните 
органи за стандартизация, което би 
могло да доведе до противоречащи 
стандарти и технически пречки в 
условията на вътрешния пазар. Поради 
това за целите на вътрешния пазар и на 
ефективната стандартизация в рамките 
на Съюза е необходимо да се затвърди 
съществуващият редовен обмен на 
информация между националните 
органи за стандартизация, европейските 
органи за стандартизация и Комисията 
относно настоящата и бъдеща работа по 
стандартизация, включително 
разпоредбите относно периодите на 
прекъсване, приложими за 
националните органи по 
стандартизация в рамките на 
европейските органи за 
стандартизация. Този обмен на 
информация следва да бъде приведен в 
съответствие с приложение 3 към 
Споразумението за техническите пречки 
пред търговията, одобрено с Решение № 
80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 
1979 г. относно сключване на 
многостранните споразумения в 
резултат на търговските преговори, 
проведени през периода 1973–1979 г.
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Or. en

Изменение 82
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да 
способстват за това да се помогне на 
европейската политика да се справи със 
значимите предизвикателства пред 
обществото, каквито са изменението на 
климата, устойчивото използване на 
ресурсите, застаряването на населението 
и иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

(12) Въпреки, че стандартите са 
предимно продиктувани от пазара 
инструменти, които се използват на 
доброволна основа от 
заинтересованите лица, те могат 
значително да способстват за това да се 
помогне на европейската политика да се 
справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението, 
уврежданията, защитата на правата 
на потребителите, безопасността на 
работното място и условията на 
труд, социалното приобщаване и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

Or. en

Изменение 83
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства на 21-ви век, каквито 
са глобализацията, икономическата и 
финансова криза, изменението на 
климата, устойчивото използване на 
ресурсите, застаряването на 
населението, слабите места на 
вътрешния пазар и иновациите като 
цяло. Като насочи разработването на 
европейски или международни 
стандарти за стоки и технологии към 
тези разширяващи се пазари, Европа би 
могла да създаде конкурентно 
предимство за своите предприятия и да 
улесни търговския обмен, по-специално 
за МСП, които представляват голяма 
част от европейските дружества.

Or. pt

Обосновка

21-ви век поставя различни предизвикателства пред ЕС, по-специално засилването на 
неговата промишленост и конкурентоспособност, за да може да се наложи по света. 
МСП, гръбнакът на европейската делова среда, следва да се включва активно по време 
на целия процес на стандартизация.

Изменение 84
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
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застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия, да улесни търговския 
обмен, да съхрани природните ресурси 
и да насърчи социалното 
приобщаване.

Or. fr

Изменение 85
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението, 
интеграцията на хора с увреждания, 
социалната интеграция и иновациите 
като цяло. Като насочи разработването 
на европейски или международни 
стандарти за стоки и технологии към 
тези разширяващи се пазари, Европа би 
могла да създаде конкурентно 
предимство за своите предприятия и да 
улесни търговския обмен.

Or. el

Изменение 86
Sylvana Rapti
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стандартите могат да способстват 
за това да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението и 
иновациите като цяло. Като насочи 
разработването на европейски или 
международни стандарти за стоки и 
технологии към тези разширяващи се 
пазари, Европа би могла да създаде 
конкурентно предимство за своите 
предприятия и да улесни търговския 
обмен.

(12) Стандартите могат да способстват 
за това, да се помогне на европейската 
политика да се справи със значимите 
предизвикателства пред обществото, 
каквито са изменението на климата, 
устойчивото използване на ресурсите, 
застаряването на населението, 
социалното приобщаване, 
нетрудоспособността и иновациите 
като цяло. Като насочи разработването 
на европейски или международни 
стандарти за стоки и технологии към 
тези разширяващи се пазари, Европа би 
могла да създаде конкурентно 
предимство за своите предприятия и да 
улесни търговския обмен.

Or. en

Изменение 87
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Проект за законодателна резолюция Изменение

(12а) Всяка политика и 
законодателна инициатива на Съюза 
следва да бъде в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, подписана от 
Европейския съюз на 23 декември 
2010 г., и по-специално членове 3, 4 и 9. 

Or. en

Обосновка

ЕС подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на 23 декември 
2010 г. (в сила от 22 януари 2011 г.). Това е първият ратифициран от ЕС договор за 
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правата на човека и се подразбира, че отсега нататък всяка политика и 
законодателна инициатива от ЕС трябва да бъде в съответствие с тази 
международна конвенция.

Изменение 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Проект за законодателна резолюция Изменение

(12а) Всяка политика и 
законодателна инициатива на Съюза 
следва да бъде в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, подписана от 
Европейския съюз на 23 декември 
2010 г., и по-специално членове 3, 4 и 9

Or. en

Обосновка

ЕС подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на 23 декември 
2010 г. (в сила от 22 януари 2011 г.). Това е първият ратифициран от ЕС договор за 
правата на човека и се подразбира, че отсега нататък всяка политика и 
законодателна инициатива от ЕС трябва да бъде в съответствие с тази 
международна конвенция.

Изменение 89
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в 
системата за стандартизация, така 
че съществува риск при изготвянето 

(13) Стандартите са важни инструменти 
за конкурентоспособността на 
предприятията и особено за малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“). Поради това от 
съществено значение е да се подобри
тяхното представителство и участие в 
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на стандартите да не бъдат взети 
под внимание потребностите и 
интересите на МСП. Поради това от 
съществено значение е да се подобри
тяхното представителство и участие в 
процеса на стандартизация, особено в 
рамките на техническите комитети.

процеса на стандартизация, особено в
рамките на техническите комитети.

Or. en

Обосновка

Това е допускане, което не отразява реалността в повечето случаи и няма конкретни 
доказателства за него.

Изменение 90
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в
системата за стандартизация, така че 
съществува риск при изготвянето на 
стандартите да не бъдат взети под 
внимание потребностите и 
интересите на МСП. Поради това от 
съществено значение е да се подобри
тяхното представителство и участие в 
процеса на стандартизация, особено в 
рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти 
за конкурентоспособността на 
предприятията и особено за малките и 
средни предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), чието участие в процеса на
стандартизация е от съществено 
значение за технологичния напредък в 
ЕС. Следователно правилата за 
стандартизация следва да 
насърчават МСП активно да 
допринасят своите иновативни 
технологични решения към усилията 
за стандартизация. Освен това от 
съществено значение е да се подобри
тяхното представителство и участие в 
процеса на стандартизация, особено в 
рамките на техническите комитети.

Or. en
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Изменение 91
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в 
системата за стандартизация, така 
че съществува риск при изготвянето 
на стандартите да не бъдат взети
под внимание потребностите и 
интересите на МСП. Поради това от 
съществено значение е да се подобри
тяхното представителство и участие в 
процеса на стандартизация, особено в
рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти 
за конкурентоспособността на 
предприятията и особено за малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“). Поради това от 
съществено значение е да се подобри 
достъпът на МСП до стандарти, а 
също и тяхното представителство и 
участие в процеса на стандартизация, на 
национално равнище, където могат да 
бъдат по-ефективни поради по-
ниските разходи и липсата на езикови 
бариери, в съответствие с принципа 
на делегиране на национално равнище. 
Националните органи по 
стандартизация гарантират, че 
техните делегати в европейските 
технически органи вземат под 
внимание становищата на МСП.

Or. en

Изменение 92
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти 
за предприятията и особено за малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
включени в достатъчна степен в 
системата за стандартизация, така че 
съществува риск при изготвянето на 
стандартите да не бъдат взети под 

(13) Стандартите са важни инструменти 
за конкурентоспособността на 
предприятията и особено за малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), които обаче не са 
представени или включени в 
достатъчна степен в системата за 
стандартизация, така че съществува 
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внимание потребностите и интересите 
на МСП. Поради това от съществено
значение е да се подобри тяхното 
представителство и участие в процеса 
на стандартизация, особено в рамките 
на техническите комитети.

риск при изготвянето на стандартите да 
не бъдат взети под внимание 
потребностите и интересите на МСП. 
Поради това е необходимо да се 
подобри тяхното участие на 
национално равнище, където те 
могат да бъдат по-ефективни 
благодарение на по-ниските разходи и 
отсъствие на езикови бариери 
съгласно принципа на националното 
делегиране. Правилата за 
стандартизация следва да насърчат 
МСП да дават своя активен принос 
към разработването на иновативни 
технологични решения за процеса на 
стандартизация. Поради това от 
съществено значение за настоящия 
регламент е да се подобри тяхното 
представителство и участие в
националните технически комитети
и да се гарантира техният 
практически достъп до стандарти.

Or. el

Изменение 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Важно е в това отношение да се 
насърчи обменът на най-добри 
практики между националните 
органи по стандартизация за това 
как най-добре да се улесни и повиши 
участието на МСП в дейностите по 
стандартизация.

Or. en



AM\891450BG.doc 23/127 PE480.857v01-00

BG

Изменение 94
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Европейските стандарти са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на МСП, които 
обаче като цяло не са достатъчно добре 
представени в дейностите по 
стандартизация, по-специално на 
европейско равнище. По тази причина 
настоящият регламент следва да 
гарантира подходящо
представителство на МСП в процеса на 
европейска стандартизация от субект, 
притежаващ нужната 
компетентност.

(14) Европейските стандарти са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на МСП, които 
обаче в някои области не са достатъчно 
добре представени в дейностите по 
стандартизация, по-специално на 
европейско равнище. По тази причина 
настоящият регламент следва да 
насърчи и улесни подходящо 
представителство и участие на МСП в 
процеса по европейска стандартизация.

Or. en

Изменение 95
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи 
в процеса на разработването на 
стандарти чрез подкрепа за 
организациите, представляващи 

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
безопасността и условията на 
работното място, достъпността и 
други сфери на публичната политика. 
Поради това е необходимо да се 
гарантира укрепването на ролята и 
приноса на всички съответни 
заинтересовани групи, които 
представляват интересите на 
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интересите на потребителите и 
заинтересованите обществени групи, и 
за екологичните организации.

обществеността и обществото в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите, работниците, и 
заинтересованите обществени групи, и 
за екологичните организации.

Or. en

Изменение 96
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи 
в процеса на разработването на 
стандарти чрез подкрепа за 
организациите, представляващи 
интересите на потребителите и 
заинтересованите обществени групи,
и за екологичните организации.

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
всички съответни заинтересовани
групи, които представляват 
интересите на обществеността и 
обществото в процеса на 
разработването на стандарти чрез 
подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите, еколозите, и 
работниците.

Or. en

Изменение 97
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, и за екологичните 
организации.

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, предприятията и за 
екологичните организации.

Or. en

Amendment 98
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
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представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, и за екологичните 
организации.

представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, предприятията и за 
екологичните организации.

Or. fr

Изменение 99
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, и за екологичните 
организации.

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира ролята и 
приноса на заинтересованите групи, 
представляващи интересите на 
обществото и обществеността в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи потребителите, 
включително хората с увреждания, 
еколозите, работниците и други 
обществени групи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява параграф 31 от резолюцията на Парламента от 21 
октомври относно бъдещето на стандартизацията в Европа.

Изменение 100
Toine Manders
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
обществени групи, и за екологичните 
организации.

(15) Стандартите могат да имат 
разностранно въздействие върху 
обществото, и по-специално върху 
безопасността и благосъстоянието на 
гражданите, ефикасността на мрежите, 
опазването на околната среда, 
достъпността и други сфери на 
публичната политика. Поради това е 
необходимо да се гарантира 
укрепването на ролята и приноса на 
заинтересованите обществени групи в 
процеса на разработването на стандарти 
чрез подкрепа за организациите, 
представляващи интересите на 
потребителите и заинтересованите 
групи в областта на общественото 
здравеопазване, и за екологичните 
организации.

Or. en

Изменение 101
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Тъй като тези заинтересовани 
групи обикновено имат слабо или 
никакво участие в дейностите по 
стандартизация, тяхното ефективно 
участие на европейско равнище ще 
бъде в основата на принципа на 
националното делегиране, по-
специално в процеса по разработване 
на стандарти на CEN и CENELEC.

Or. en
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Обосновка

Вж. текста на параграф 31 и 34 от доклада на Европейския парламент за бъдещето 
на европейската стандартизация (А7-0276/2010).

Изменение 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) В повечето държави членки 
публичните органи проявяват 
ограничен интерес към участие в 
процеса на разработване на 
стандарти въпреки значението на 
стандартизацията като инструмент 
в подкрепа на политиките и 
законодателството на ЕС. Поради 
това настоящият регламент следва 
да гарантира участието на публични 
органи във всички национални
технически комитети, които 
отразяват разработването или 
преразглеждането на европейски 
стандарти по искане на Комисията. 
Участието на национални органи е 
особено полезно за правилното 
функциониране на 
законодателството в областите, 
обхванати от „новия подход“, и за 
избягването на последващи 
възражения във връзка с 
хармонизирани стандарти.

Or. en

Обосновка

Насърчаването вместо гарантирането на участието на обществените органи е 
много по-реалистична цел, която все пак признава тяхната важна роля.



AM\891450BG.doc 29/127 PE480.857v01-00

BG

Изменение 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Органите на публичната власт в 
повечето държави членки 
демонстрират само ограничен 
интерес за участие в процеса на 
разработването на стандарти, 
въпреки че стандартизацията има 
голямо значение като инструмент за 
прилагане на мерките на Съюза и на 
разпоредбите. Поради това в рамките 
на регламента следва да се поощри 
участието на органите на 
публичната власт във всички 
национални технически комисии, 
представляващи европейските 
стандарти, които се разработват 
или преработват по искане на 
Комисията. Участието на 
националните органи на публичната 
власт е от решаващо значение, за да 
бъдат разпоредбите надлежно 
приложени в областите, обхванати 
от новата концепция и впоследствие 
да не бъдат повдигани възражения 
срещу хармонизираните стандарти. 

Or. de

Обосновка

Включването на публичните органи е правилно и целесъобразно. То би следвало обаче 
да се осъществява на национално равнище. Не следва да се въвежда задължение за 
повсеместно участие в стандартизацията. Това е в противоречие с принципа на 
доброволност на стандартизацията. Участието на публичните органи ще се 
ограничава обикновено до темите, които са от обществен интерес.

Изменение 104
Sylvana Rapti
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Предложение за регламент
Съображение 15в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Националните органи по 
стандартизация следва да 
предоставят свободен достъп до 
участие в техните дейности по 
стандартизация на малките и микро-
предприятията, потребителите, 
включително хората с увреждания, 
еколозите, работниците и другите 
обществени заинтересовани групи, с 
оглед повишаване на тяхното 
представителство в процеса по 
стандартизация, в частност в 
техническите комитети. Въпреки че 
свободният достъп сам по себе си не 
гарантира ефективното участие на 
тези заинтересовани групи в 
националните дейности по 
стандартизация, е важно да се 
намалят настоящите ненужни 
пречки, които могат да обезсърчат 
по-слабите заинтересовани групи да 
участват в процеса по 
стандартизация.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение, което е отражение на параграф 41 от резолюцията на 
Парламента относно бъдещето на стандартизацията в Европа, няма да има никакво 
въздействие върху финансовата стабилност на националните органи по 
стандартизация, тъй като таксите за участие, където където има такива, 
изплащани от ограничен брой микро и малки предприятия и обществени 
заинтересовани групи, въвлечени в национални дейности по стандартизация, 
съставляват незначителна част от приходите на тези органи.

Изменение 105
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 15г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15г) Европейските органи по 
стандартизация гарантират, че 
техните дейности, техническата 
обработка и предоставянето на 
европейски стандарти и европейски 
крайни продукти, свързани със 
стандартизацията, са достъпни при 
всички положения за хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Стандартите следва, доколкото 
това е възможно, да отчитат 
въздействието върху околната среда 
през целия жизнен цикъл на продуктите 
и услугите. Важни и публично достъпни 
инструменти за оценяване на подобно 
въздействие през целия жизнен цикъл са 
разработени от Съвместния 
изследователски център на Комисията.

(16) Стандартите следва да отчитат 
въздействието върху околната среда 
през целия жизнен цикъл на продуктите 
и услугите. Важни и публично достъпни 
инструменти за оценяване на подобно 
въздействие през целия жизнен цикъл са 
разработени от Съвместния 
изследователски център на Комисията.

Or. en

Изменение 107
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В няколко директиви, с които се (18) В няколко директиви, с които се 
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хармонизират условията за предлагане 
на пазара на продукти, се посочва, че 
Комисията може да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
да приемат хармонизирани европейски 
стандарти, въз основа на които да се 
предполага наличието на съответствие с 
приложимите съществени изисквания. 
Голяма част от тези законодателни 
актове обаче съдържат твърде различни 
разпоредби относно възраженията 
срещу тези стандарти, когато 
последните не покриват изцяло или 
частично всички приложими 
изисквания. Различаващи се разпоредби, 
които водят до несигурност за 
стопанските субекти и европейските 
организации за стандартизация, по-
специално се съдържат в Директива 
89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 
1989 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
в областта на личните предпазни 
средства (ЛПС), Директива 93/15/ЕИО 
на Съвета от 5 април 1993 г. за 
хармонизиране на разпоредбите, 
свързани с пускането на пазара и 
надзора на взривни вещества с 
гражданско предназначение, Директива 
94/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване 
на законодателствата на държавите
членки относно оборудването и 
защитните системи, предназначени за 
използване в потенциално експлозивна 
атмосфера, Директива 94/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 юни 1994 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно плавателните 
съдове с развлекателна цел, Директива 
95/16/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване 
законодателствата на държавите членки 
относно асансьорите, Директива 
97/23/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 май 1997 г. относно 

хармонизират условията за предлагане 
на пазара на продукти, се посочва, че 
Комисията може да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
да приемат хармонизирани европейски 
стандарти, въз основа на които да се 
предполага наличието на съответствие с 
приложимите съществени изисквания. 
Голяма част от тези законодателни 
актове обаче съдържат твърде различни 
разпоредби относно възраженията 
срещу тези стандарти, когато 
последните не покриват изцяло или 
частично всички приложими 
изисквания. Различаващи се разпоредби, 
които водят до несигурност за 
стопанските субекти и европейските 
организации за стандартизация, по-
специално се съдържат в Директива 
89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 
1989 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
в областта на личните предпазни 
средства (ЛПС), Директива 93/15/ЕИО 
на Съвета от 5 април 1993 г. за 
хармонизиране на разпоредбите, 
свързани с пускането на пазара и 
надзора на взривни вещества с 
гражданско предназначение, Директива 
94/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване 
на законодателствата на държавите
членки относно оборудването и 
защитните системи, предназначени за 
използване в потенциално експлозивна 
атмосфера, Директива 94/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 юни 1994 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно плавателните 
съдове с развлекателна цел, Директива 
95/16/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване 
законодателствата на държавите членки 
относно асансьорите, Директива 
97/23/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 май 1997 г. относно 
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сближаване на законодателствата на 
държавите членки във връзка със 
съоръженията под налягане, Директива 
2004/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
измервателните уреди, Директива 
2007/23/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
пускането на пазара на пиротехнически 
изделия, Директива 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 г. относно 
обикновените съдове под налягане и 
Директива 2009/23/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. относно везните с неавтоматично 
действие. Поради това е необходимо в 
настоящия регламент да се включи 
единната процедура, предвидена в 
Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО, и да се 
заличат относимите разпоредби в 
посочените директиви.

сближаване на законодателствата на 
държавите членки във връзка със 
съоръженията под налягане, Директива 
2004/22/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
измервателните уреди, Директива 
2007/23/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
пускането на пазара на пиротехнически 
изделия, Директива 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 г. относно 
обикновените съдове под налягане и 
Директива 2009/23/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. относно везните с неавтоматично 
действие. Поради това е необходимо в 
настоящия регламент да се включи 
единната процедура, предвидена в 
Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО, и да се 
заличат относимите разпоредби в 
посочените директиви, като в 
допълнение на това, на Европейския 
парламент се отреди правото на 
възражение срещу хармонизиран 
стандарт, който не покрива или не 
покрива изцяло всички приложими 
съществени изисквания в 
съответното законодателство, 
когато то е било прието съгласно 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

(Вж. текста на параграф 25 от доклада на Европейския парламент за бъдещето на 
европейската стандартизация (А7-0276/2010))

Обосновка

Тъй като Европейският парламент участва на равни начала със Съвета в 
обикновената законодателна процедура, правно обосновано е Европейският 
парламент също да получи право на възражение срещу даден хармонизиран стандарт.
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Изменение 108
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

С Решение № 1639/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации 
(2007—2013 г.), Решение № 
1926/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. за създаване на програма за 
действие на Общността в областта на 
политиката за защита на потребителите 
(2007—2013 г.) и Регламент (ЕО) № 
614/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
финансовия инструмент за околната 
среда (LIFE +) вече е предвидена 
възможността за финансова подкрепа на 
европейските организации, 
представляващи МСП, потребителите и 
екологичните интереси в процеса на 
стандартизация, докато в същото време 
на европейските организации, 
представляващи социалните интереси в 
процеса на стандартизация, се изплащат 
целеви безвъзмездни средства. 
Финансирането по силата на Решение № 
1639/2006/ЕО, Решение № 1926/2006/ЕО 
и Регламент (ЕО) № 614/2007 ще 
приключи на 31 декември 2013 г. От 
съществено значение за развитието на 
европейската стандартизация е да 
продължи да се насърчава и поощрява 
активното участие на европейските 
организации, представляващи МСП, 
потребителите и екологичните и 
социалните интереси. Подобни 
организации преследват цел от общ 
европейски интерес и съставляват, по 

С Решение № 1639/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации 
(2007—2013 г.), Решение № 
1926/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. за създаване на програма за 
действие на Общността в областта на 
политиката за защита на потребителите 
(2007—2013 г.) и Регламент (ЕО) № 
614/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
финансовия инструмент за околната 
среда (LIFE +) вече е предвидена 
възможността за финансова подкрепа на 
европейските организации, 
представляващи МСП, потребителите и 
екологичните интереси в процеса на 
стандартизация, докато в същото време 
на европейските организации, 
представляващи социалните интереси в 
процеса на стандартизация, се изплащат 
целеви безвъзмездни средства. 
Финансирането по силата на Решение № 
1639/2006/ЕО, Решение № 1926/2006/ЕО 
и Регламент (ЕО) № 614/2007 ще 
приключи на 31 декември 2013 г. От 
съществено значение за развитието на 
европейската стандартизация е да 
продължи да се насърчава и поощрява 
активното участие на европейските 
организации, представляващи МСП, 
работниците, потребителите и 
екологичните и социалните интереси. 
Подобни организации преследват цел от 
общ европейски интерес и съставляват, 
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силата на конкретен мандат, възложен 
им от национални организации с 
нестопанска цел, европейска мрежа, 
която представлява органи с 
нестопанска цел, действащи в 
държавите членки, и отстоява принципи 
и политики, съответстващи на целите на 
Договорите. Поради контекста, в който 
действат, и техните уставни цели 
европейските организации, 
представляващи МСП, потребителите и 
екологичните и социалните интереси в 
европейската стандартизация, имат 
постоянна роля, която е от съществено 
значение за дейностите и политиките на 
Съюза. По тази причина Комисията 
следва да бъде в състояние да продължи 
да предоставя безвъзмездни средства на 
тези органи, без да прилага, в случая на 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи, принципа на годишно 
намаление, предвиден в член 113, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

по силата на конкретен мандат, 
възложен им от национални 
организации с нестопанска цел, 
европейска мрежа, която представлява 
органи с нестопанска цел, действащи в 
държавите членки, и отстоява принципи 
и политики, съответстващи на целите на 
Договорите. Поради контекста, в който 
действат, и техните уставни цели 
европейските организации, 
представляващи МСП, работниците,
потребителите и екологичните и 
социалните интереси в европейската 
стандартизация, имат постоянна роля, 
която е от съществено значение за 
дейностите и политиките на Съюза. По 
тази причина Комисията следва да бъде 
в състояние да продължи да предоставя 
безвъзмездни средства на тези органи, 
без да прилага, в случая на 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи, принципа на годишно 
намаление, предвиден в член 113, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

Or. en

Изменение 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурата по консултиране следва да 
се използва по отношение на решенията 
за изпълнение, отнасящи се до 
възраженията срещу хармонизирани 
стандарти, които Комисията сметне за 
основателни, когато препратките към 
въпросните хармонизирани стандарти 
все още не са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, като се има предвид, че 

Процедурата по консултиране следва да 
се използва по отношение на решенията 
за изпълнение, отнасящи се до 
годишната дейност по 
стандартизация в Европа и 
възраженията срещу хармонизирани 
стандарти, които Комисията сметне за 
основателни, когато препратките към 
въпросните хармонизирани стандарти 
все още не са били публикувани в 
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съответните стандарти все още не са 
довели до презумпция за съответствие 
със съществените изисквания, 
определени в приложимото 
законодателство на Съюза за 
хармонизация.

Официален вестник на Европейския 
съюз, като се има предвид, че 
съответните стандарти все още не са 
довели до презумпция за съответствие 
със съществените изисквания, 
определени в приложимото 
законодателство на Съюза за 
хармонизация.

Or. en

Изменение 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва по отношение на 
решенията за изпълнение, отнасящи се 
до възраженията срещу хармонизирани 
стандарти, които Комисията сметне за 
основателни, когато препратките към 
въпросните хармонизирани стандарти 
вече са публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз, като се 
има предвид, че подобно решение може 
да има последици за презумпцията за 
съответствие с приложимите 
съществени изисквания.

(37) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва по отношение на 
решенията за изпълнение, отнасящи се 
до възраженията срещу хармонизирани 
стандарти, които Комисията сметне за 
основателни, когато препратките към 
въпросните хармонизирани стандарти 
вече са публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз, като се 
има предвид, че подобно решение може 
да има последици за презумпцията за 
съответствие с приложимите 
съществени изисквания. Националните 
органи следва да дадат своя принос 
чрез националните органи за 
стандартизация по време на 
стандартизационния процес, за да се 
намалят максимално промените в 
статута на стандартите след 
публикуването им в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент урежда 
приложимите правила по отношение на 
сътрудничеството между европейските 
органи за стандартизация, националните 
органи за стандартизация и Комисията, 
установяването на европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи, 
приложими за продукти и за услуги, в
подкрепа на законодателството и 
политиките на Съюза, признаването на 
технически спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и 
финансирането на европейската 
стандартизация.

Настоящият регламент урежда 
приложимите правила по отношение на 
сътрудничеството между европейските 
органи за стандартизация, националните 
органи за стандартизация и Комисията, 
установяването на онези европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи, 
приложими за продукти и за услуги, 
свързани със стоки или цифрово 
съдържание, което се използва за
подкрепа на законодателството и 
политиките на Съюза, признаването на 
технически спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и 
финансирането на европейската 
стандартизация. Социалните услуги и 
услугите по професионални 
квалификации, определени от 
Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета относно 
признаването на професионалните 
квалификации, не са предмет на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент урежда 
приложимите правила по отношение на: 

Настоящият регламент урежда 
приложимите правила по отношение на: 
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сътрудничеството между европейските 
органи за стандартизация, националните 
органи за стандартизация и Комисията, 
установяването на европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи, 
приложими за продукти и за услуги, в 
подкрепа на законодателството и 
политиките на Съюза, признаването на 
технически спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и 
финансирането на европейската 
стандартизация.

сътрудничеството между европейските 
органи за стандартизация, националните 
органи за стандартизация и Комисията, 
установяването на европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи, 
приложими за продукти и за услуги, 
свързани със стоки, в подкрепа на 
законодателството и политиките на 
Съюза, признаването на технически 
спецификации в сферата на 
информационните и комуникационните 
технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и 
финансирането на европейската 
стандартизация.

Or. de

Обосновка

Ползата от изключителни стандарти за услугите към момента почти не е 
документирана и се намират малко успешни примери. Поради това съществуват 
значителни съмнения по отношение на стандартизация на услугите по външна 
инициатива, която не води начало си от засегнатите страни. Съгласно съображения 
7 и 8 основната цел на предложението за регламент се състои в разширяването на 
съществуващата правна рамка с оглед на услугите, които са свързани с продукти и 
процедури. 

Изменение 113
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При установяването на нови 
европейски стандарти и европейски 
стандартизационни документи за 
услуги, настоящият регламент не се 
отнася до трудовото 
законодателство, т.е. всяка правна 
или договорна разпоредба относно 
условията на заетост, условията на 
труд, включително здравето и 
безопасността на работното място 
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и отношението между служители и 
работници, които държавите членки 
прилагат съгласно националното 
законодателство. Настоящият 
регламент не се отнася и до правото 
на преговори, сключване и 
привеждането в действие на 
колективни споразумения, както и 
правото да се предприемат действия 
на индустриално равнище и да се 
предявява колективен трудов иск 
съгласно националното 
законодателство и националните 
практики.

Or. en

(Вж. текста на член 1, параграфи 6 и 7 от Директива № 2006/123/EО на Европейския 
парламент и на Съвета)

Изменение 114
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се отнася 
до здравни услуги, оказвани от 
специалисти в сферата на 
здравеопазването на пациенти при 
упражняването на тяхната 
професия, в частност при оценка, 
поддържане и възстановяване 
състоянието на тяхното здраве, 
когато тези дейности са включени в 
рамките на регулирана здравна 
професия в държавата членка, където 
се предоставят, независимо дали се 
предоставят чрез лечебни заведения и 
независимо от начините, по които те 
се организират и финансират на 
национално равнище и независимо 
дали са обществени или частни.
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Or. en

Изменение 115
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се прилага 
за услуги в сферата на здравното 
управление, оказвани на пациентите 
от наетите в здравния сектор при 
изпълнение на професионалните им 
задължения, по-специално за да 
извършат изменения в, съхранят или 
установят достъп до здравното досие 
на пациента, като това изпълнение 
се извършва от специалисти в 
регулирания здравен сектор на 
държавата членка, в която се 
предоставят услугите, без да се 
отчита медицинското оборудване, 
нито националните организационни 
или финансови средства, нито 
публичният или частният им 
характер.

Or. en

Изменение 116
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите с неимуществен характер 
и/или творческите услуги, 
предоставяни от свободните 
професии, са изключени от 
приложното поле на регламента. 
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Свободните професии представляват 
като цяло лично, автономно и 
независимо от професионална гледна 
точка предоставяне на услуги от по-
висш ранг въз основа на особена 
професионална квалификация или 
творчески талант в интерес на 
възложителя или в обществен 
интерес. Стандартизация в 
областта на качеството на процеса 
остава обаче допустима.

Or. de

Обосновка

Процесът на предоставяне на услуги с неимуществен характер и/или творчески услуги 
от лица на свободна практика не може да бъде описано в стандарти. Всяка услуга от 
самостоятелно заето лице в свободните професии представлява по-скоро 
индивидуално решение, изработено по поръчка за отделен пациент, еъзложител, 
собственик на строеж и клиент. Доброволната стандартизация в областта на 
услугите, предоставяни от свободните професии може да има евентуално при 
средата на предоставянето на услугата или при общите рамкови условия (напр. 
съхранение на документи).

Изменение 117
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приложното поле на Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на 
професионални квалификации1

стандартизацията е допустима само 
субсидиарно.
_______________
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

Or. de
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Обосновка

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на професионални квалификации служи за гарантиране 
висок стандарт за качество на (професионалните) квалификации в Съюза и поради 
това представлява приключващ правилник за по-нататъшно развитие на процедурите 
за взаимно признаване, който трябва да има предимство. 

Изменение 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чийто 
проект подлежи на обществена 
дискусия и чието спазване не е 
задължително и която спада към една от 
следните категории:

Or. en

Изменение 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация, установена с консенсус 
и одобрена от призната организация 
по стандартизацията, за повтарящо 
се или продължаващо ползване, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

Or. en
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Изменение 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация, установена с консенсус 
и одобрена от призната организация,
за повтарящо се или продължаващо 
ползване, чието спазване не е 
задължително и която спада към една от 
следните категории:

Or. en

Обосновка

Консенсус и одобрение от признати органи ще гарантира последователността на 
стандартите.

Изменение 121
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация, която е установена и 
одобрена от призната организация и е 
в съответствие с принципите, 
изложени в СТО в контекста на 
Споразумението за техническите 
пречки пред търговията, за повтарящо 
се или продължаващо приложение, 
чието спазване не е задължително и 
която спада към една от следните 
категории:

Or. en
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Обосновка

Съобщението на Комисията относно стратегическа визия за европейските 
стандарти ((2011)311) се отнася до Споразумението за технически пречки пред 
търговията като международна договореност за основа за ключовите принципи за 
стандартизация. В контекста на този регламент и съгласно усилията на ЕС за 
насърчаване на сътрудничеството в областта на международните стандарти, 
следва да се извърши позоваване на международно признатите критерии на СТО; 
съществува риск при изготвянето на нови списъци с принципи да се стигне до 
противоречие с тези критерии.

Изменение 122
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително и която 
спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа 
спецификация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, чието 
спазване не е задължително, освен ако 
не е споменато в европейските 
регламенти, и която спада към една от 
следните категории:

Or. en

Изменение 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
приет от международен орган за 
стандартизация;

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
който е приет от международна
организация за стандартизация и е 
станал обществено достояние;

Or. en



AM\891450BG.doc 45/127 PE480.857v01-00

BG

Изменение 124
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
приет от международен орган за 
стандартизация;

a) „международен стандарт“ е стандарт, 
който е приет от международен орган 
за стандартизация и е станал 
обществено достояние;

Or. en

Изменение 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските органи за 
стандартизация;

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските органи за 
стандартизация, който автоматично 
се транспонира като национален 
стандарт в държавите членки чрез 
оттегляне на противоречащи 
национални стандарти по време на 
изготвянето на проект, за което се 
прилага период на прекъсване на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 126
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските органи за 
стандартизация;

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските 
организации за стандартизация със 
задължение да го прилагат като 
идентичен национален стандарт и да 
оттеглят противоречащите 
национални стандарти;

Or. en

Изменение 127
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от един от европейските органи 
за стандартизация;

б) „европейски стандарт“ е стандарт, 
приет от европейските органи за 
стандартизация, който се прилага чрез 
публикуването на идентичен 
национален стандарт и който 
задължава членовете на европейските 
органи за стандартизация да 
оттеглят всички съществуващи и 
противоречащи национални 
стандарти;

Or. en

Изменение 128
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „хармонизиран стандарт“ е 
европейски стандарт, приет въз основа 

в) „хармонизиран стандарт“ е 
европейски стандарт, приет въз основа 
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на отправено от Комисията искане за 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация;

на отправено от Комисията искане за 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация. Той се изготвя 
съгласно правилата на европейските 
органи за стандартизация (ЕОС), 
което предполага, че консултант на 
ЕОС гарантира прилагането на 
съществените изисквания на 
съответната директива, а освен 
това, в случая на железопътния 
сектор – на разпоредбите от 
специално предназначените за целта 
Технически спецификации за 
оперативна съвместимост (ТСОС);

Or. en

Обосновка

Съгласно информацията, обикновено предоставяна от ГД „Мобилност и транспорт“ 
и ГД „Предприятия и промишленост“ (Насоки относно хармонизираната система на 
ТСОС от 2003 г., изготвени от ЕК), следва да се приеме хармонизиран стандарт след 
отправено от Комисията искане. Той следва да се изготви съгласно правилата на 
ЕОС. Консултант на ЕОС гарантира изпълнението на съществените изисквания в 
съответната директива и в допълнение в случая на железопътния сектор – на 
разпоредбите на специално предназначените за целта ТСОС.

Изменение 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
приет от национален орган за 
стандартизация;

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
който е приет от национален орган за 
стандартизация и е станал обществено 
достояние;

Or. en

Изменение 130
Małgorzata Handzlik
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
приет от национален орган за 
стандартизация;

г) „национален стандарт“ е стандарт, 
който е приет от национален орган за 
стандартизация и е станал обществено 
достояние;

Or. en

Изменение 131
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „Европейски стандартизационен 
документ“ е всякаква друга техническа 
спецификация, освен европейски 
стандарт, приета от европейски орган за 
стандартизация за повтарящо се или 
продължаващо приложение, 
съответствието с която не е 
задължително;

(2) „Европейски стандартизационен 
документ“ е всякаква друга техническа 
спецификация, освен европейски 
стандарт, приета от европейска 
организация за стандартизация за 
повтарящо се или продължаващо 
приложение;

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че стандартите по своето естество се прилагат на доброволна 
основа.

Изменение 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретен продукт, като 
например равнището на качеството, 
действието, оперативната съвместимост, 
безопасността или размерите, 
включително приложимите за него 
изисквания по отношение на името, под 
което се продава, термините, символите, 
начините и методите за изпитване, 
опаковането, маркировката или 
етикетирането и процедурите за 
оценяване на съответствието;

а) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретен продукт, като 
например равнището на качеството, 
действието, оперативната съвместимост, 
опазването на околната среда, 
здравеопазването, безопасността или 
размерите, включително приложимите 
за него изисквания по отношение на 
името, под което се продава, термините, 
символите, начините и методите за 
изпитване, опаковането, маркировката 
или етикетирането и процедурите за 
оценяване на съответствието;

Or. en

Изменение 133
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретен продукт, като 
например равнището на качеството, 
действието, оперативната съвместимост, 
безопасността или размерите, 
включително приложимите за него 
изисквания по отношение на името, под 
което се продава, термините, символите, 
начините и методите за изпитване, 
опаковането, маркировката или 
етикетирането и процедурите за 
оценяване на съответствието;

а) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретен продукт, като 
например равнището на качеството, 
действието, оперативната съвместимост, 
опазването на околната среда, 
здравеопазването, безопасността или 
размерите, включително приложимите 
за него изисквания по отношение на 
името, под което се продава, термините, 
символите, начините и методите за 
изпитване, опаковането, маркировката 
или етикетирането и процедурите за 
оценяване на съответствието;

Or. en

Обосновка

Докато безопасността, надеждността, наличността и техническата съвместимост 
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са предмет на настоящото законодателно предложение, в неговия обсег не попадат 
нито здравеопазването, нито опазването на околната среда, затова трябва да бъдат 
добавени.

Изменение 134
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретна услуга, в т.ч. 
равнището на качеството, начина на 
предоставяне, оперативната 
съвместимост, безопасността, 
включително приложимите за 
доставчика изисквания по отношение на 
информацията, която трябва да се 
предостави на получателя в 
съответствие с член 22, параграфи 1—3 
от Директива 2006/123/ЕО;

в) характеристиките, изисквани по 
отношение на конкретна услуга, в т.ч. 
равнището на качеството, начина на 
предоставяне, оперативната 
съвместимост, опазването на 
околната среда и общественото 
здраве, безопасността, включително 
приложимите за доставчика изисквания 
по отношение на информацията, която 
трябва да се предостави на получателя в 
съответствие с член 22, параграфи 1—3 
от Директива 2006/123/ЕО;

Or. fr

Изменение 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „услуга“ е всяка стопанска дейност, 
извършвана от самостоятелно заето 
лице, обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, както е посочено в 
член 57 от Договора;

(6) „услуга“ е всяка стопанска дейност, 
извършвана от самостоятелно заето 
лице, свързана със стоки или цифрово 
съдържание, като например 
инсталация, поддръжка, ремонт или 
всякаква друга обработка, и 
обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, както е посочено в 
член 57 от Договора;
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Or. en

Изменение 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „услуга“ е всяка стопанска дейност, 
извършвана от самостоятелно заето 
лице, обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, както е посочено в 
член 57 от Договора;

6. „Услуга, свързана със стоки“ е всяка
свързана със стоки или цифрово 
съдържание услуга, като например 
монтаж, поддръжка, ремонт или 
всяка друга обработка, която се 
предоставя от продавача на стоките 
или доставчика на цифровото 
съдържание по договора за продажба, 
по договора за предоставяне на 
цифрово съдържание или по отделен 
договор за свързани услуги, сключен 
едновременно с договора за продажба 
или с договора за предоставяне на 
цифрово съдържание. Това изключва 
обаче: 
i) транспортни услуги; 
ii) услуги по обучение;
iii) далекосъобщителни помощни 
услуги и 
iv) финансови услуги;

Or. de

Обосновка

Съгласно съображения 7 и 8 основната цел на предложението за регламент се състои 
в разширяването на съществуващата правна рамка с оглед на услугите, които са 
свързани с продукти и процедури. Това трябва да бъде отразено в член 2. 
Предложеното изменение е взаимствано от предложението на Комисията за общо 
европейско право за продажбите COM(2011)0635.

Изменение 137
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „услуга“ е всяка стопанска дейност, 
извършвана от самостоятелно заето 
лице, обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, както е посочено в 
член 57 от Договора;

(6) „услуга“ е всяка стопанска дейност, 
извършвана от самостоятелно заето 
лице, обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, както е посочено в 
член 57 от Договора и в Директива 
2006/123/EО1, по-специално в 
съображение 22 и член 2, буква е).
__________________
1 OВ L, 27.12.2006 г. 

Or. en

Изменение 138
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „международен орган за 
стандартизация“ е Международната 
организация за стандартизация (ISO), 
Международната електротехническа 
комисия (IEC) и Международният съюз 
по далекосъобщенията (ITU);

(8) „международен орган за 
стандартизация“ е Международната 
организация за стандартизация (ISO), 
Международната електротехническа 
комисия (IEC), Международният съюз 
по далекосъобщенията (ITU) и 
Международният съюз на 
железниците (UIC); 

Or. en

Обосновка

UIC е организацията с техническите умения да извърши надлежно дейността в 
областта на железопътните стандарти, след като е извършвала тази дейност в 
продължение на 90 години и след като е изготвила над 500 стандартизационни 
брошури, повечето от които понастоящем се използват в европейския железопътен 
сектор. Освен това в UIC представителството на европейския железопътен сектор е 
най-всеобхватно и споделено. Съюзът има контакти с железопътни дружества и 
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други органи за стандартизация в редица трети държави.

Изменение 139
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „консенсус“ означава общо 
съгласие, характеризиращо се с 
липсата на трайно 
противопоставяне по съществени 
въпроси от страна на която и да било 
важна част от засегнатите 
интереси/заинтересованите лица и с 
процес, който цели да бъдат взети 
под внимание гледищата на всички 
заинтересовани страни и да се 
изгладят всички разногласия, 
произтичащи от приведените 
аргументи.

Or. en

Изменение 140
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поне веднъж в годината всеки 
европейски и национален орган за 
стандартизация съставя работната си 
програма. Тази работна програма 
съдържа информация за стандартите и 
европейските стандартизационни 
документи, които той възнамерява да 
подготви или измени, които са в процес 
на подготовка или изменение и които 
той е приел през предходния период, 

1. Поне веднъж в годината всеки 
европейски и национален орган за 
стандартизация съставя работната си 
програма. Тази работна програма 
съдържа информация за стандартите и 
европейските стандартизационни 
документи, които той възнамерява да 
подготви или измени, които са в процес 
на подготовка или изменение и които 
той е приел през предходния период, 
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освен ако се касае за идентично или 
равностойно транспониране на 
международни или европейски 
стандарти.

освен ако се касае за идентично или 
равностойно транспониране на 
международни или европейски 
стандарти. При публикуване на нов 
европейски стандарт всички 
противоречащи национални 
стандарти се оттеглят.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира последователност в европейската система и да се избегне 
противоречие с националните стандарти при изготвяне на общ европейски стандарт.

Изменение 141
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от датата на публикуване 
на своята работна програма, всеки 
европейски и национален орган за 
стандартизация уведомява за нея 
другите европейски и национални 
органи за стандартизация и Комисията.

4. Не по-късно от два месеца преди 
датата на публикуване на своята 
работна програма, всеки европейски и 
национален орган за стандартизация 
уведомява за нея другите европейски и 
национални органи за стандартизация и 
Комисията, които следва да й 
изпратят своите коментари до един 
месец след споменатото съобщение.

Or. fr

Изменение 142
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки европейски и национален орган 1. Всеки европейски и национален орган 
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за стандартизация изпраща конкретния 
проект на национален стандарт, 
европейски стандарт и европейски 
стандартизационен документ на другите 
европейски и национални органи за 
стандартизация и на Комисията, при 
поискване от тяхна страна.

за стандартизация изпраща, най-малко в 
електронен формат, конкретния 
проект на национален стандарт, 
европейски стандарт и европейски 
стандартизационен документ на другите 
европейски и национални органи за 
стандартизация и на Комисията, при 
поискване от тяхна страна.

Or. en

Изменение 143
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация изпраща конкретния 
проект на национален стандарт, 
европейски стандарт и европейски 
стандартизационен документ на другите 
европейски и национални органи за 
стандартизация и на Комисията, при 
поискване от тяхна страна.

1. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация изпраща конкретния 
проект на национален стандарт, 
европейски стандарт и европейски 
стандартизационен документ на другите 
европейски и национални органи за 
стандартизация и на Комисията. Всеки 
проект на национален стандарт се 
изпраща на английски език в 
допълнение към националния език.

Or. en

Обосновка

Автоматичното изпращане на всички стандартизационни документи до европейски и 
национални органи по стандартизация и Комисията ще гарантират поддържането 
на пълен на дейностите по стандартизация на всички държави членки. За да се 
позволи по-доброто разбиране на документите, те следва да се предоставят не само 
на националния език, но и на английски език.

Изменение 144
Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация изпраща конкретния 
проект на национален стандарт, 
европейски стандарт и европейски 
стандартизационен документ на другите 
европейски и национални органи за 
стандартизация и на Комисията, при 
поискване от тяхна страна.

1. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация изпраща системно 
конкретния проект на национален 
стандарт, европейски стандарт и 
европейски стандартизационен
документ на другите европейски и 
национални органи за стандартизация и 
на Комисията.

Or. fr

Изменение 145
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря незабавно на всеки 
коментар, получен от друг европейски и 
национален орган за стандартизация и 
Комисията по отношение на всеки такъв 
проект.

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря в срок от 30 дни
на всеки коментар, получен от друг 
европейски и национален орган за 
стандартизация и Комисията по 
отношение на всеки такъв проект.

Or. pt

Обосновка

Понятието „незабавно“ е твърде субективен. Тридесет дни е разумен и постижим 
срок, който ще допринесе за обективността в процеса на консултации.

Изменение 146
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря незабавно на всеки 
коментар, получен от друг европейски и 
национален орган за стандартизация и 
Комисията по отношение на всеки такъв 
проект.

2. Всеки европейски и национален орган 
за стандартизация надлежно взема под 
внимание и отговаря незабавно на всеки 
коментар, получен от друг европейски и 
национален орган за стандартизация и 
Комисията по отношение на всеки такъв 
проект. Отговорът на национален 
орган по стандартизация се 
предоставя в срок от най-много три 
месеца.

Or. en

Обосновка

На националните органи по стандартизация следва да се предоставят разумни 
срокове за отговор на коментари по проект, получени от европейски и национален 
орган по стандартизация и Комисията. Сорк от три месеца изглежда разумен срок.

Изменение 147
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикуването на проектите на 
стандарти става по начин, който дава 
възможност на страните, установили 
се в други държави членки, да 
представят своите коментари;

a) гарантирането на достъп до 
публикувани национални проекти на 
стандарти става по начин, който дава 
възможност на всички съответни 
страни, в частност на установените
в други държави членки, да представят 
своите коментари;

Or. en

Изменение 148
Robert Rochefort
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) избягването на всяко действие по 
признаване, одобряване или използване 
чрез позоваване на национален 
стандарт, приет в нарушение на 
членове 3 или 4 на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По време на изготвянето на 
европейски стандарт и след неговото 
одобрение националните организации 
за стандартизация не предприемат 
никакви действия, които биха могли 
да засегнат предвидената 
хармонизация, и по-конкретно не 
публикуват във въпросната област 
нов или изменен национален 
стандарт, който не е изцяло в 
съответствие със съществуващ 
европейски стандарт. При 
публикуване на нов европейски 
стандарт всички противоречащи 
национални стандарти се оттеглят.

Or. en

Изменение 150
Małgorzata Handzlik
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По време на изготвянето на 
европейски стандарт и след неговото 
одобрение националните организации 
за стандартизация не предприемат 
никакви действия, които биха могли 
да засегнат предвидената 
хармонизация, и по-конкретно не 
публикуват във въпросната област 
нов или изменен национален 
стандарт, който не е изцяло в 
съответствие със е съществуващ 
европейски стандарт. При 
публикуване на нов европейски 
стандарт всички противоречащи 
национални стандарти се оттеглят.

Or. en

Изменение 151
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират
подходящо представителство на 
малките и средните предприятия 
(наричани по-долу „МСП“), 
потребителските организации и 
представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Националните и европейските
организации за стандартизация
насърчават и улесняват ефективното 
участие в техните 
стандартизационни дейности на 
всички съответни заинтересовани 
лица, включително публичните 
органи, малките и средни предприятия 
(наричани по-долу „МСП“), 
потребителите, включително хората 
с увреждания, работниците, 
еколозите и други обществени 
заинтересовани страни. Европейските 
организации за стандартизация, по-
специално, насърчават и улесняват 
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ефективното участие на организации, 
посочени в приложение III, на ниво 
разработване на политики и поне на 
следните етапи от разработването на 
европейските стандарти или на 
европейските стандартизационни 
документи:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отразява параграф 31 от резолюцията на Парламента от 21 
октомври относно бъдещето на стандартизацията в Европа. Тъй като европейската 
система за стандартизация се основава на принципа на националното делегиране, по-
специално в CEN/CENELEC, ефективното участие на всички съответни 
заинтересовани страни следва да се насърчава както на национално, така и на 
европейско равнище. Участието на национално равнище е особено подходящо за 
националните публични органи.

Изменение 152
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират ефективно
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. pt
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Обосновка

От съществено значение е да се гарантира достъпът на МСП до стандарти и 
тяхното активно участие в процеса на стандартизация от самото му начало.

Изменение 153
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи: 

1. Националните и европейските 
органи за стандартизация гарантират 
подходящо представителство на 
малките и средните предприятия 
(наричани по-долу „МСП“), 
потребителските организации и 
представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. de

Обосновка

За да се запази близостта до пазара и практическата приложимост на планирането в 
областта на стандартизацията, диалогът за по-доброто включване на МСП и 
техните представители в процедурите по стандартизация следва да бъде 
структуриран по такъв начин, че да оставя възможност за директно участие на 
националното равнище без международно филтриране. В интерес, наред с 
останалото, на структурирания диалог, досегашната форма на включване на МСП 
чрез националните органи за стандартизация не следва да бъде отхвърляна. 

Изменение 154
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват подходящо представителство 
и участие на всички съответни 
заинтересовани страни, включително 
органите за пазарен надзор, малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), работниците и 
потребителските организации и 
екологични и социални заинтересовани 
страни в техните дейности по 
стандартизация. Те, по-специално, 
правят това чрез организациите, 
посочени в приложение III, на ниво 
разработване на политики и поне на 
следните етапи от разработването на 
европейските стандарти или на 
европейските стандартизационни 
документи:

Or. en

Изменение 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство и участие на малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), потребителските 
организации и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни и 
представителите на 
работодателите и работниците и 
служителите (наричани по-долу 
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разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

„социални партньори“), по-специално 
чрез организациите, посочени в 
приложение III, на ниво разработване на 
политики и поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. en

Изменение 156
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските органи за 
стандартизация улесняват подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. en

Изменение 157
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 1. Европейските органи за 
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стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:а)

стандартизация гарантират подходящо 
представителство и участие на малките 
и средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), потребителските 
организации и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни, по-специално 
чрез организациите, посочени в 
приложение III, на ниво разработване на 
политики и поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:а)

Or. fr

Изменение 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), потребителските 
организации и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни, по-специално 
чрез организациите, посочени в 
приложение III, на ниво разработване на 
политики и поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират 
консултиране и ангажиране на 
съответните заинтересовани 
страни, включително на малките и 
средните предприятия (наричани по-
долу „МСП“), потребителските 
организации и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни, по-специално 
чрез организациите, посочени в 
приложение III, на ниво разработване на 
политики и поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. en
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Изменение 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

1. Европейските органи за 
стандартизация осигуряват подходящо 
представителство на малките и средните 
предприятия (наричани по-долу 
„МСП“), потребителските организации 
и представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни, по-специално чрез 
организациите, посочени в приложение 
III, на ниво разработване на политики и 
поне на следните етапи от 
разработването на европейските 
стандарти или на европейските 
стандартизационни документи:

Or. en

Изменение 160
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) фазата на гласуването, когато на 
организациите, посочени в
приложение III, се дава право на глас;

Or. en

Изменение 161
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква гб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) установяване на консенсус чрез 
записване на становищата на 
организациите, посочени в 
приложение III, и тяхното отчитане 
в оценката на това дали е бил 
постигнат консенсус;

Or. en

Изменение 162
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) постигане на консенсус;

Or. fr

Изменение 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) гласуване: по време на един 
преходен период нa организациите, 
посочени в приложение III, се 
предоставя право на глас по точки, по 
които представителят на такава 
организация е допринесъл на 
техническо ниво, и доколкото 
съответната заинтересована група не 
е систематично и целесъобразно 
представена в най-малко 2/3 от 
националните организации за 
стандартизация.
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Or. en

Изменение 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) за да се гарантира подходящо 
представителство на 
заинтересованите страни и за да се 
подобри процесът на постигане на 
консенсус, европейските организации 
за стандартизация насърчават и 
следят за прозрачността на връзките 
между членовете.

Or. en

Изменение 165
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се гарантира подходящо 
представителство на 
заинтересованите страни и за да се 
подобри процесът на постигане на 
консенсус, европейските организации 
за стандартизация насърчават и 
следят за прозрачността на връзките 
между членовете.

Or. en

Изменение 166
Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Независима процедура по 
обжалване, ръководена от 
безпристрастен помирителен съвет, 
следи случаите на прекомерно 
представителство на една или повече 
категории заинтересовани лица и
надлежно отчита всяко трайно 
противопоставяне на ниво 
технически комитет.

Or. en

Изменение 167
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Европейските организации за 
стандартизация гарантират, че 
постигнатият в решенията на 
техните технически комитети 
консенсус отчита становищата на 
членовете на комитета и 
участниците от организациите, и по-
специално посочените в приложение 
III, и разрешава всяко трайно 
противопоставяне по изразени от 
тях значими въпроси; 

Or. en

(вж. текста на параграф 34 от доклада на Европейския парламент за бъдещето на 
европейската стандартизация (А7-0276/2010))

Изменение 168
Heide Rühle, Emilie Turunen



AM\891450BG.doc 69/127 PE480.857v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Европейските организации за 
стандартизация предоставят 
„ефективно членство“ на 
организациите, посочени в 
приложение III, за да се засили 
представителството на онези 
заинтересовани страни, чието 
участие в „огледалните“ 
стандартизационни комитети на 
национално равнище често е слабо 
или никакво.

Or. en

Изменение 169
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Европейските организации за 
стандартизация предоставят 
„ефективно членство“ на 
организациите, посочени в 
приложение III, за да се засили 
представителството на онези 
заинтересовани страни, чието 
участие в „огледалните“ 
стандартизационни комитети на 
национално равнище често е слабо 
или никакво.

Or. en

Изменение 170
Cornelis de Jong



PE480.857v01-00 70/127 AM\891450BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Европейските организации за 
стандартизация предоставят 
„ефективно членство“ на 
организациите, посочени в 
приложение III, за да се засили 
представителството на онези 
заинтересовани страни, чието 
участие в „огледалните“ 
стандартизационни комитети на 
национално равнище често е слабо 
или никакво.

Or. en

Изменение 171
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е 
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските органи за 
стандартизация насърчават и 
улесняват подходящо представителство 
и участие, на техническо ниво, на 
предприятията, изследователските 
центрове и университетите, органите за 
пазарен надзор в държавите членки и 
другите правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е 
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.
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Or. en

Обосновка

Органите за пазарен надзор следва да са въвлечени в процеса по стандартизация и да 
осигуряват качество и знания в процеса.

Изменение 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който 
е свързан с въпросната област и е
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на съответните публични органи, 
включително отговарящите за 
наблюдението на пазара в държавите 
членки, работодателите и 
работниците и служителите като 
представители, отговорни за 
безопасността на работното място, 
и на предприятията, изследователските 
центрове и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, и по-специално когато тези 
правни субекти участват в проекти, 
финансирани от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.

Or. en

Изменение 173
Lara Comi, Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейските органи за 
стандартизация гарантират подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските органи за 
стандартизация осигуряват подходящо 
представителство, на техническо ниво, 
на предприятията, изследователските 
центрове, Съвместния 
изследователски център на 
Комисията и университетите и другите 
правни субекти в дейностите по 
стандартизация, касаещи нова област 
със значителни последствия за 
политиките или за техническите 
иновации, ако съответните правни 
субекти са участвали в проект, който е 
свързан с въпросната област и е 
финансиран от Съюза в рамките на 
многогодишна рамкова програма за 
дейности в сферата на научните 
изследвания, иновациите и 
технологичното развитие.

Or. en

Изменение 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните органи за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното разработване, 
като по-конкретно:
а) предоставят на своя уебсайт 
безплатни резюмета на 
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стандартите;
б) прилагат специални тарифи за 
предоставяне на МСП на стандарти 
и предоставят пакети стандарти на 
намалена цена;
в) определят в годишните си работни 
програми проектите за 
стандартизация, които са от особено 
значение за МСП;
г) предоставят на МСП специални 
цени за участие в дейности по 
стандартизация;
2. Националните организации за 
стандартизация изпращат годишен 
доклад до европейските организации 
за стандартизация относно 
предприетите от тях действия за 
спазване на изискванията, посочени в 
параграф 1, и всички други мерки за 
подобряване на участието на МСП в 
техните дейности по 
стандартизация. Те публикуват 
докладите на своите уебстраници.

Or. en

Обосновка

Специалните цени за МСП са необходими за улесняване на тяхното участие. 
Безплатният достъп създава несигурност относно това кой ще поеме разходите, а 
това крие риск да подкопае влиянието на МСП.

Изменение 175
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
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улесняват – в рамките на принципа за 
национално делегиране -  на достъпа 
на МСП до стандарти и тяхното 
разработване, по-конкретно като:
а) определят в годишните си работни 
програми проектите за 
стандартизация, които са от особено 
значение за МСП;
б) предоставят на МСП достъп до 
дейности по стандартизация, без да 
ги задължават да членуват;
в) дават на МСП възможност да 
кандидатстват на ниво технически 
комитет за освобождаване от вноска 
за покриване на разноските. 

Or. en

Изменение 176
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното разработване, 
по-конкретно като:
а) предоставят на своя уебсайт 
безплатни резюмета на 
стандартите;
б) прилагат специални тарифи за 
предоставяне на МСП на стандарти 
и предоставят пакети стандарти на 
намалена цена;
в) определят в годишните си работни 
програми проектите за 
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стандартизация, които са от особено 
значение за МСП;
г) предоставят на МСП свободен 
достъп до проекти на стандарти, за 
да могат МСП да участват в 
дейностите по стандартизация;
д) предоставят на МСП достъп до 
дейности по стандартизация, без да 
ги задължават да членуват;
е) дават на МСП възможност да 
кандидатстват на ниво технически 
комитет за освобождаване от вноска 
за покриване на разноските.
2. Националните организации за 
стандартизация изпращат годишен 
доклад до европейските организации 
за стандартизация относно 
предприетите от тях действия за 
спазване на изискванията, посочени в 
параграф 1, и всички други мерки за 
подобряване на участието на МСП в 
техните дейности по 
стандартизация. Те публикуват този 
доклад на своята уеб-страница.

Or. en

Изменение 177
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното развитие, 
като прилага специални тарифи за 
предоставянето на стандарти на 
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МСП и предоставят пакети от 
стандарти на намалена цена. 
Държавите членки следва също така 
да обмислят освобождаването на 
микропредприятията от заплащане 
на тези услуги.

Or. en

Изменение 178
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
разработването на стандарти, по-
конкретно като:
а) предоставят на своя уебсайт 
безплатни резюмета на 
стандартите;
б) прилагат специални тарифи за 
предоставяне на МСП на стандарти 
и предоставят пакети стандарти на 
намалена цена;
в) определят в годишните си работни  
програми проектите за 
стандартизация, които са от особено 
значение за МСП;
г) предоставят на МСП улеснен 
достъп до участие в дейности по 
стандартизация.

Or. en
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Обосновка

От съществено значение е МСП да имат улеснен достъп до проектите на стандарти. 
Участието в технически комитети или работна група включва разходи, които от 
една страна са необходими за гарантирането на финансовата жизнеспособност на 
организациите за стандартизация, но от друга страна не бива да са възпираща 
финансова бариера за МСП за участие в този процес.

Изменение 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
опростяват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното разработване 
по-специално чрез: 
a) безплатно публикуване на 
резюмета на стандарти на своята 
интернет страница; 
б) специални цени за предоставяне на 
стандарти за МСП и предоставяне на 
пакети от стандарти на занижени 
цени; 
в) отбелязване на проектите по 
стандартизация, които 
представляват особен интерес за 
МСП, в своята годишна работна 
програма; 
г) свободен достъп на МСП до участие 
в изготвянето на проекти за 
стандарти. 
2. Националните организации за 
стандартизация изпращат на 
европейските организации за 
стандартизация годишно доклад 
относно своите действия с оглед 
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изпълнението на залегналите в
параграф 1 изисквания и с оглед на 
всички по-нататъшни мерки, които 
служат за подобряване участието на 
МСП в техните дейности за 
стандартизация. Те публикуват този 
доклад на своята интернет 
страница. 

Or. de

Обосновка

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
an den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der 
Erarbeitung von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung 
greift damit direkt in den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen 
Normungsorganisationen ein. Da der Anteil an KMUs in der Normung  üblicherweise deren 
Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen 
KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) ein kostenloser Zugang zur Normung 
für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der Normung unterlaufen.

Изменение 180
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп на МСП до стандарти

1. Националните организации за 
стандартизация насърчават и 
улесняват достъпа на МСП до 
стандарти и тяхното разработване, 
по-конкретно като:
а) предоставят на своя уебсайт 
безплатни резюмета на 
стандартите;
б) прилагат специални тарифи за 
предоставяне на МСП на стандарти 
и предоставят пакети стандарти на 
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намалена цена;
в) определят в годишните си работни 
програми проектите за 
стандартизация, които са от особено 
значение за МСП;
г) предоставят на МСП свободен 
достъп за участие в дейности по 
стандартизация, като същевременно 
не увеличава разходите по участие в 
стандартизацията на останалите 
заинтересовани страни.
2. Националните организации за 
стандартизация изпращат годишен 
доклад до европейските организации 
за стандартизация относно 
предприетите от тях действия за 
спазване на изискванията, посочени в 
параграф 1, и всички други мерки за 
подобряване на участието на МСП в 
техните дейности по 
стандартизация. Те публикуват този 
доклад на своята уеб страница.

Or. en

Обосновка

Когато заинтересованите страни, включително МСП, желаят да участват в 
областите на стандартизация от делови интерес за тях, те трябва да станат член 
на съответните национални комитети. Обикновено разходите на националния 
комитет се споделят от участващите заинтересовани страни чрез членски внос на 
експертите. Разпоредбите на настоящия член не следва да водят до ситуация, в 
която други заинтересовани страни от промишлеността са на практика задължени 
да финансират участието на МСП.

Изменение 181
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
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Достъп до процеса по 
стандартизация

Националните организации за 
стандартизация предоставят 
свободен достъп за участие в своите 
дейности по стандартизация на 
микро- и малки предприятия, 
потребители, включително хора с 
увреждания, еколози, работници и 
други обществени заинтересовани 
страни.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение, което е отражение на параграф 41 от резолюцията на 
Парламента относно бъдещето на стандартизацията в Европа, няма да има никакво 
въздействие върху финансовата стабилност на националните органи по 
стандартизация, тъй като таксите за участие, където е уместно, изплащани от 
ограничен брой микро- и малки предприятия и обществени заинтересовани страни, 
участващи в национални дейности по стандартизация, съставляват незначителна 
част от приходите на тези органи.

Изменение 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Участие на публични органи в 
европейската стандартизация

Държавите членки насърчават 
участието на публични органи, по-
конкретно на органите за пазарен 
надзор, в националните дейности по 
стандартизация, имащи за цел 
разработването или 
преразглеждането на стандарти, 
изискани от Комисията в 
съответствие с член 7, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Насърчаването вместо гарантирането на участието на публичните органи е много 
по-реалистична цел, която продължава да признава тяхната важна роля.

Изменение 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Участие на публични органи в 
европейската стандартизация

Държавите-членки насърчават 
участието на публични органи, 
включително органите за пазарен 
надзор, в националните действия за 
стандартизация във връзка с 
разработването и преработката на 
стандарти по искане на Комисията в 
съответствие с член 7, параграф 1. 

Or. de

Обосновка

Включването на публичните органи следва да се осъществява на национално равнище. 
Не следва да се въвежда задължение за повсеместно участие в стандартизацията. 
Това би било в противоречие с принципа на доброволност на стандартизацията. 
Участието на публичните органи ще се ограничава обикновено до темите, които са 
от обществен интерес.

Изменение 184
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема годишна работна 
програма в областта на европейската 
стандартизация, в която се посочват 
европейските стандарти и европейските 
стандартизационни документи, чието 
изготвяне тя възнамерява да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
в съответствие с член 7.

1. Комисията приема годишна работна 
програма в областта на европейската 
стандартизация, в която се посочват 
европейските стандарти и европейските 
стандартизационни документи, чието 
изготвяне тя възнамерява да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
в съответствие с член 7, параграф 1.

Or. en

Изменение 185
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема годишна работна 
програма в областта на европейската 
стандартизация, в която се посочват 
европейските стандарти и европейските 
стандартизационни документи, чието 
изготвяне тя възнамерява да поиска от 
европейските органи за стандартизация 
в съответствие с член 7.

1. След провеждането на 
консултации с европейските органи за 
стандартизация и всички 
заинтересовани страни, посочени в 
приложение III, Комисията приема 
годишна работна програма в областта на 
европейската стандартизация, в която се 
посочват европейските стандарти и 
европейските стандартизационни 
документи, чието изготвяне тя 
възнамерява да поиска от европейските 
органи за стандартизация в съответствие 
с член 7.

Or. fr

Изменение 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В работната програма в областта на 
европейската стандартизация по 
параграф 1 се посочват конкретните 
цели и политиките, с които е 
необходимо да се съобразят 
европейските стандарти и другите 
европейски стандартизационни 
документи, чието изготвяне Комисията 
възнамерява да поиска от европейските 
организации за стандартизация. В 
неотложни случаи Комисията може да 
отправя искания, без да е заявила 
предварително намерението си.

2. В работната програма в областта на 
европейската стандартизация по 
параграф 1 се посочват конкретните 
цели и политиките, с които е 
необходимо да се съобразят 
европейските стандарти и другите 
европейски стандартизационни 
документи, чието изготвяне Комисията 
възнамерява да поиска от европейските 
организации за стандартизация. В 
неотложни случаи Комисията може да 
отправя искания след консултация с 
форума за стратегия за европейска 
система за стандартизация, посочен 
в член 6, параграф 2а.

Or. en

Изменение 187
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Тази годишна работна програма в 
областта на европейската 
стандартизация подлежи на 
разглеждане от всички 
заинтересовани страни, за да се 
гарантира пазарната й пригодност.

Or. en

Изменение 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията създава форум за 
стратегия за европейска система за 
стандартизация с цел 
консултирането и координирането на 
съответните европейски 
заинтересовани страни, включително 
организации от приложение III, през 
призмата на приоритетите и 
инициативите за европейските 
политики. С тази многостранна 
платформа на заинтересовани 
страни се провежда консултация 
преди приемането на 
многогодишната работна програма за 
европейска стандартизация, посочена 
в параграф 1, и при всяко искане за 
стандартизация, посочено в член 7, 
параграф 1. Този форум също така се 
използва като многостранната 
платформа от заинтересовани групи 
във връзка с прилагането на 
политиката по стандартизацията в 
областта на ИКТ, предложена в 
Съобщение на Комисията 
COM(2011)0311. 

Or. en

Изменение 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
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потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

потребностите на пазара, отчита целите 
на политиките, заявени ясно в 
искането на Комисията, и се основава 
на консенсус.

Or. en

Изменение 190
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на разумен срок. Съответният стандарт 
или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус. За тази цел, искане от 
страна на Комисията се отправя след 
консултация с европейските 
организации за стандартизация и 
съответните заинтересовани 
страни, които участват в 
многостранната платформа на 
заинтересовани страни, посочена в 
член 18а.

Or. en

Изменение 191
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Искането, посочено в алинея 1, се 
приема след допитване в разумни 
срокове до комитета от национални 
експерти, създаден по силата на 
съответната секторна директива, 
където такава съществува.

Or. en

Изменение 192
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, спазва 
принципа на „универсалния дизайн“, 
отчита обществения интерес и се 
основава на консенсус. Европейските 
органи за стандартизация спазват 
определения срок,  без да се засяга  
изискването от член 5, параграф 1.

Or. fr

Изменение 193
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус. Европейските организации 
на заинтересованите страни, 
посочени в приложение III, се 
информират по надлежен ред.

Or. en

Изменение 194
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара, отчита 
обществения интерес и се основава на 
консенсус.

1. Комисията може да поиска от един 
или няколко европейски органи за 
стандартизация да изготвят европейски 
стандарт или европейски 
стандартизационен документ в рамките 
на определен срок. Съответният 
стандарт или документ се определя от 
потребностите на пазара отчита 
обществения интерес, включително 
достъпността за хора с увреждания,
и се основава на консенсус.

Or. el

Изменение 195
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният европейски орган за 
стандартизация посочва дали приема 
искането по параграф 1 в едномесечен
срок от неговото получаване.

2. Съответният европейски орган за 
стандартизация посочва дали приема 
искането по параграф 1 в тримесечен 
срок от неговото получаване и при 
условие, че е бил надлежно 
консултиран по време на процеса по 
изготвяне на проекта.

Or. en

Изменение 196
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В тримесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответния европейски орган за 
стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

3. В едномесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответния европейски орган за 
стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да работи със същата скорост като европейските организации за 
стандартизация, за които в член 7, параграф 2 е посочен времеви лимит от един 
месец.

Изменение 197
Małgorzata Handzlik
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В тримесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответния европейски орган за 
стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

3. В двумесечен срок от получаването 
на уведомлението за приемането по 
параграф 2 Комисията информира 
съответния европейски орган за 
стандартизация за отпуснатите 
безвъзмездни средства за изготвянето на 
европейски стандарт или европейски 
стандартизационен документ.

Or. en

Изменение 198
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя 
уведомява Комисията за това.

1. Когато държава членка или 
Европейският парламент смятат, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, те 
уведомяват Комисията за това.

Or. en

(вж. текста на параграф 25 от доклада на Европейския парламент за бъдещето на 
европейската стандартизация (А7-0276/2010))

Обосновка

Тъй като Европейският парламент участва на равни начала със Съвета в 
обикновената законодателна процедура, Европейският парламент трябва да има 
правото на възражение срещу хармонизиран стандарт.
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Изменение 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя 
уведомява Комисията за това.

1. Когато държава-членка или 
Европейският парламент смятат, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, те 
уведомяват Комисията за това с 
детайлни разяснения и доказателства 
в подкрепа на твърдението си.
Комисията, без всякакво забавяне, 
свиква форума за стратегия за 
европейска система за 
стандартизация, посочен в член 6, 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 200
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя уведомява 
Комисията за това.

1. Когато държава членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя уведомява 
Комисията за това, като подробно 
обосновава своята жалба.

Or. pt
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Обосновка

Протекционизмът на национално ниво, който може да застраши европейското 
единство и конкурентоспособност, трябва да се избягва, като от държавите членки 
винаги се изисква да обосновават всяка отрицателна оценка на присъщото качество 
на даден хармонизиран стандарт.

Изменение 201
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя уведомява 
Комисията за това.

1. Когато държава членка смята, че 
конкретен хармонизиран стандарт не 
отговаря напълно на изискванията, 
които той има за цел да обхване и които 
са установени в съответното 
законодателство на Съюза, тя уведомява 
Комисията за това с детайлна 
обосновка и доказателства в подкрепа 
на твърдението си.

Or. en

Изменение 202
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията публикува и 
актуализира редовно на своя уебсайт 
списък с хармонизираните 
стандарти, предмет на решението по 
параграф 2.

Or. en

(вж. текста на параграф 26 от доклада на Европейския парламент за бъдещето на 
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европейската стандартизация (А7-0276/2010))

Обосновка

За целите на пазарната сигурност е важно решението на Комисията да не се 
признава даден хармонизиран стандарт като съответстващ по презумпция на 
законодателствот, да е възможно най-прозрачно.

Изменение 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решението по параграф 2, буква а) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 18, параграф 2.

4. Решението по параграф 2, буква а) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 18, параграф 2 
след консултации във форума за 
стратегия за европейска система за 
стандартизация, посочен в член 6, 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 204
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решението по параграф 2, буква а) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 18, параграф 2.

4. Решението по параграф 2, буква а) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 18, параграф 2
след консултация в разумни срокове с 
комитета на националните 
експерти, създаден съгласно 
съответната секторна директива, 
където такава съществува.
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Or. en

Изменение 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решението по параграф 2, буква б) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата за
разглеждане по член 18, параграф 3.

5. Решението по параграф 2, буква б) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по
консултиране по член 18, параграф 3 
след консултация във форума за 
стратегия за европейска система за 
стандартизация, посочен в член 6, 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 206
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решението по параграф 2, буква б) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 18, параграф 3.

5. Решението по параграф 2, буква б) от 
настоящия член се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 18, параграф 3, 
след консултация в разумни срокове с 
комитета на националните 
експерти, създаден съгласно 
съответната секторна директива, 
където такава съществува.

Or. en
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Изменение 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато Комисията не е била 
информирана за възражение относно 
даден хармонизиран стандарт или е 
преценила, че възражението е 
необосновано, тя го публикува без 
забавяне в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Признаване и ползване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en

Изменение 209
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически
спецификации в сферата на ИКТ

Признаване и ползване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en
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Изменение 210
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Признаване и ползване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en

Изменение 211
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Признаване и ползване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en

Изменение 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Позоваване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ

Or. en

Обосновка

Общоприетото понятие е позоваване на стандарти, а не тяхното признаване.
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Изменение 213
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ
стандарти технически спецификации, 
които не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

По предложение на държавите членки, 
на един от органите на публичната 
власт или по своя собствена инициатива 
Комисията може да реши, след 
консултация с европейските 
организации по стандартизация и 
Многостранната платформа по 
въпросите на стандартизацията в 
областта на ИКТ, създадена с 
решение на Комисията от 28 ноември 
2011 г. (2011/С349/04), да признае 
технически спецификации в областта 
на ИКТ, които не са национални, 
европейски или международни 
стандарти и отговарят на изискванията, 
установени в приложение II, за 
ползване с цел позоваване при 
обществена поръчка.

Or. en

Изменение 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ стандарти
технически спецификации, които не са 
национални, европейски или 

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши, след провеждане на 
консултации с представители на 
всички заинтересовани страни, 
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международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

включително европейските 
организации за стандартизация, да 
признае като ИКТ стандарти технически 
спецификации, които не са национални, 
европейски или международни 
стандарти и отговарят на изискванията, 
установени в приложение II.

Or. en

Изменение 215
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите 
на публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ
стандарти технически спецификации, 
които не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

По предложение на държава членка
или по своя собствена инициатива 
Комисията може да реши, след 
провеждане на консултации с 
европейските организации за 
стандартизация, да признае и да
използва ИКТ технически 
спецификации, които не са национални, 
европейски или международни 
стандарти и отговарят на изискванията, 
установени в приложение II.

Or. en

Изменение 216
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
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да реши да признае като ИКТ стандарти
технически спецификации, които не са 
национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

да реши, след провеждане на 
консултации с всички заинтересовани 
страни, да признае като ИКТ стандарти
технически спецификации, които не са 
национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

Or. en

Изменение 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ 
стандарти технически спецификации, 
които не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да се позове на ИКТ стандарти 
като технически спецификации, които 
не са национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

Or. en

Обосновка

Общоприетото понятие е позоваване на стандарти, а не тяхното признаване.

Изменение 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По предложение на един от органите на 
публичната власт, посочени в 
Директива 2004/18/ЕО, или по своя 
собствена инициатива Комисията може 
да реши да признае като ИКТ стандарти
технически спецификации, които не са 
национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

По предложение на държава членка, на 
един от органите на публичната власт, 
посочени в Директива 2004/18/ЕО, или 
по своя собствена инициатива 
Комисията може да реши, след 
провеждане на консултации с 
представители на европейските 
организации за стандартизация и 
заинтересованите страни, да 
използва като ИКТ стандарти
технически спецификации, които не са 
национални, европейски или 
международни стандарти и отговарят на 
изискванията, установени в приложение 
II.

Or. en

Изменение 219
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ стандартите по член 9 
представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

ИКТ техническите спецификации по 
член 9 от настоящия регламент 
представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

Or. en

Изменение 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКТ стандартите по член 9 
представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

Признатите ИКТ стандарти по член 
9 представляват общи технически 
спецификации по смисъла на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 2342/2002.

Or. en

Изменение 221
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Използване на ИКТ стандарти за 

социални услуги, включително здравни 
услуги

Настоящият регламент не засяга 
стандартите за услуги. Европейската 
система за стандартизация отчита 
общите разпоредби, улесняващи 
упражняването на социални услуги, 
включително здравни услуги.

Or. en

Изменение 222
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверката на качеството на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 

заличава се
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документи и на тяхното 
съответствие със съответните 
политики и законодателство на 
Съюза;

Or. en

Изменение 223
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнението на подготвителна или 
спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество, семинари, оценки, 
сравнителни анализи, изследователска 
работа, лабораторни изследвания, 
междулабораторни тестове, работа по 
оценяване на съответствието и мерки, 
целящи да скъсят времето, необходимо 
за разработване и преразглеждане на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи;

в) изпълнението на подготвителна или 
спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество, семинари, оценки, 
сравнителни анализи, изследователска 
работа, лабораторни изследвания, 
междулабораторни тестове, работа по 
оценяване на съответствието и мерки, 
целящи да скъсят времето, необходимо 
за разработване и преразглеждане на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, без това да е в ущърб на 
принципите на откритост, качество, 
прозрачност и консенсус между 
всички заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнението на подготвителна или в) изпълнението на подготвителна или 
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спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество, семинари, оценки, 
сравнителни анализи, изследователска 
работа, лабораторни изследвания, 
междулабораторни тестове, работа по 
оценяване на съответствието и мерки, 
целящи да скъсят времето, необходимо 
за разработване и преразглеждане на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи;

спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество, включително 
международно сътрудничество, 
семинари, оценки, сравнителни анализи, 
изследователска работа, лабораторни 
изследвания, междулабораторни 
тестове, работа по оценяване на 
съответствието и мерки, целящи да 
скъсят времето, необходимо за 
разработване и преразглеждане на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи;

Or. en

Изменение 225
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнението на подготвителна или 
спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество, семинари, оценки, 
сравнителни анализи, изследователска 
работа, лабораторни изследвания, 
междулабораторни тестове, работа по 
оценяване на съответствието и мерки, 
целящи да скъсят времето, необходимо 
за разработване и преразглеждане на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи;

в) изпълнението на подготвителна или 
спомагателна работа във връзка с 
европейската стандартизация, 
включително проучвания, 
сътрудничество (включително 
международно сътрудничество), 
семинари, оценки, сравнителни анализи, 
изследователска работа, лабораторни 
изследвания, междулабораторни 
тестове, работа по оценяване на 
съответствието и мерки, целящи в 
рамките на техническите и 
финансовите ограничения да скъсят 
възможно най-много времето, 
необходимо за разработване и 
преразглеждане на европейските 
стандарти или европейските 
стандартизационни документи, но без 
това да е в ущърб на принципите на 
откритост, качество, прозрачност и 
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консенсус между всички 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 226
Heide Rühle

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
страни;

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
страни. Тези дейности са еднакво 
достъпни за хората с увреждания, 
както и за всички останали 
участници;

Or. en

Изменение 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, регулаторен диалог на 
международно равнище, извършването 
на техническа работа и предоставянето 
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страни; на информация на заинтересованите 
страни;

Or. en

Изменение 228
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
страни;

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
международен и регулаторен диалог, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
страни;

Or. en

Изменение 229
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейностите на централните 
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
страни;

г) дейностите на централните
секретариати на европейските органи за 
стандартизация, включително 
разработването на политиките, 
международно сътрудничество и 
диалог в областта на стандартите, 
координацията на дейностите по 
стандартизация, извършването на 
техническа работа и предоставянето на 
информация на заинтересованите 
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страни;

Or. en

Изменение 230
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) превода, когато е необходимо, на 
използваните в подкрепа на политиките 
и законодателството на Съюза 
европейски стандарти или европейски 
стандартизационни документи на 
официалните езици на Съюза, различни 
от работните езици на европейските 
органи за стандартизация, или в 
надлежно обосновани случаи — на 
езици, различни от официалните езици 
на Съюза;

д) превода на използваните в подкрепа 
на политиките и законодателството на 
Съюза европейски стандарти или 
европейски стандартизационни 
документи на официалните езици на 
Съюза, различни от работните езици на 
европейските органи за стандартизация, 
или в надлежно обосновани случаи —
на езици, различни от официалните 
езици на Съюза;

Or. el

Изменение 231
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване 
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на достъпна 
информация с цел разясняване, 
тълкуване и опростяване на 
европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността. 
Информацията и материалите са 
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достъпни за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване 
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване 
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността. 
Информацията и материалите са 
налични в достъпен електронен 
формат и/или достъпен формат за 
хората с увреждания;

Or. en

Изменение 233
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване 
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване 
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, резюмета на 
стандарти, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании с 
цел повишаване на осведомеността;
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Or. fr

Обосновка

Сложността на стандартите и липсата на ресурси или умения често възпират 
малките предприятия от използването им. Затова следва да се  предоставят 
резюмета с подходяща информация, улесняваща използването на стандартите.

Изменение 234
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и опростяване
на европейските стандарти или 
европейските стандартизационни 
документи, включително под формата 
на наръчници, сборници с най-добри 
практики и информационни кампании
с цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на информация с цел 
разясняване, тълкуване и представяне в 
опростен вид на европейските 
стандарти или европейските 
стандартизационни документи, 
например под формата на наръчници, 
резюмета на стандарти, сборници с 
най-добри практики, стратегии с цел 
повишаване на осведомеността и 
програми за обучение;

Or. el

Изменение 235
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) безплатното разпространение на 
хармонизирани стандарти;

Or. en

Обосновка

При положение, че стандартите са де факто задължителни по силата на 
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европейското законодателство, какъвто е случаят с „хармонизираните стандарти“, 
те следва да се предоставят безплатно. В железопътния сектор хармонизираните 
стандарти се разработват с презумпцията за съответствие с техническите 
спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) съгласно Директивата за 
оперативната съвместимост на железниците 2008/5. Поради своя почти 
задължителен характер тези стандарти следва да се предоставят безплатно.

Изменение 236
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) споделянето на правен и технически 
експертен опит, включително под 
формата на проучвания, във връзка с 
оценяване на нуждата от европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи и 
тяхното разработване;

б) споделянето на правен и технически 
експертен опит, включително под 
формата на проучвания, във връзка с 
оценяване на нуждата от европейски 
стандарти и европейски 
стандартизационни документи и 
тяхното разработване или под формата 
на обучение на експерти;

Or. fr

Изменение 237
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) безвъзмездни средства за действия; а) безвъзмездни средства за действия, 
основани на годишен индикативен 
работен план, предложен от 
европейските организации за 
стандартизация;

Or. en
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Изменение 238
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с безвъзмездни средства за 
оперативни разходи на европейските 
органи за стандартизация и 
организациите, посочени в приложение 
ІІІ, в съответствие с правилата, 
установени в Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002. В случай на подновяване 
безвъзмездните средства за оперативни 
разходи не се намаляват автоматично.

б) с безвъзмездни средства за 
оперативни разходи на европейските 
организации за стандартизация и 
организациите, посочени в приложение 
ІІІ, в съответствие с правилата, 
установени в Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002. В случай на подновяване 
безвъзмездните средства за оперативни 
разходи не се намаляват автоматично.

Or. en

Изменение 239
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията гарантира 
оценяването на предложенията за 
безвъзмездни средства за действия и 
оперативни безвъзмездни средства в 
рамките на два месеца след тяхното 
подаване от европейските 
организации за стандартизация, 
както и че в случаите, когато 
предложенията са одобрени, 
договорите да могат да бъдат 
подписани в рамките на два 
допълнителни месеца.

Or. en
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Изменение 240
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията взема решения относно
правилата за финансиране, предвидени 
в параграфи 1 и 2, размера на 
безвъзмездните средства, а, при 
необходимост, и максималния процент 
на финансиране по видове дейности.

3. Комисията договаря с европейските 
организации за стандартизация
правилата за финансиране, предвидени 
в параграфи 1 и 2, размера на 
безвъзмездните средства, а, при 
необходимост, и максималния процент 
на финансиране по видове дейности.
Това споразумение се основава на 
многогодишен финансов план, с ясни 
насоки, приложими към всички 
съответни служби на Комисията.

Or. en

Изменение 241
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията взема решения относно 
правилата за финансиране, предвидени 
в параграфи 1 и 2, размера на 
безвъзмездните средства, а, при 
необходимост, и максималния процент 
на финансиране по видове дейности.

3. Комисията, след провеждане на 
консултации с европейските 
организации за стандартизация, взема 
решения относно правилата за 
финансиране, предвидени в параграфи 1 
и 2, размера на безвъзмездните средства, 
а, при необходимост, и максималния 
процент на финансиране по видове 
дейности.

Or. en

Изменение 242
Rolandas Paksas
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В допълнение и независимо от 
споменатото по-горе, по отношение 
на безвъзмездните средства за 
действия Комисията договаря 
процент на финансиране на годишния 
работен план.

Or. en

Изменение 243
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани по подходящ начин в 
работата по европейска стандартизация, 
в съответствие с член 5, параграф 1.

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани по подходящ начин в 
работата по европейска стандартизация, 
в съответствие с член 5, параграф 1, при 
условие че са на разположение и имат 
готовност за участие съответни 
експерти от тези заинтересовани 
страни.

Or. en

Изменение 244
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани по подходящ начин в 
работата по европейска стандартизация, 
в съответствие с член 5, параграф 1.

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани и участват по 
подходящ начин в работата по 
европейска стандартизация, в 
съответствие с член 5, параграф 1.

Or. fr

Изменение 245
Barbara Weiler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) МСП, организациите на 
потребителите и представляващите 
екологични и социални интереси 
заинтересовани страни са 
представлявани по подходящ начин в 
работата по европейска стандартизация, 
в съответствие с член 5, параграф 1.

б) европейските организации за 
стандартизация осигуряват 
подходящо участие на МСП, 
организациите на потребителите, 
работниците и служителите и 
представляващите екологични и 
социални интереси заинтересовани 
страни в работата по европейска
стандартизация, в съответствие с член 5, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адаптиране към техническия прогрес б) адаптиране към техническия прогрес 
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на посочените в приложение ІI критерии 
за признаване на стандарти в сферата 
на ИКТ;

на посочените в приложение ІI критерии 
за използване на технически 
спецификации в сферата на ИКТ;

Or. en

Изменение 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решенията, посочени в букви а) и 
б), се приемат след консултация с 
европейските организации за
стандартизация и форума за 
стратегия за европейска система за 
стандартизация, посочен в член 6, 
параграф 2а;

Or. en

Изменение 248
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Решенията, посочени в букви а) и 
б), се приемат след провеждане на 
консултации с европейските 
организации за стандартизация;

Or. en

Обосновка

Решенията са от първостепенно значение за системата за стандартизация и 
следователно е необходимо участието на европейските организации за 
стандартизация.
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Изменение 249
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Същият е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Същият е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Комитетът провежда срещи с 
европейски и национални организации 
за стандартизация най-малко два 
пъти годишно.

Or. en

Обосновка

Решенията са от първостепенно значение за системата за стандартизация и 
следователно е необходимо участието на европейските организации за 
стандартизация.

Изменение 250
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Многостранна платформа на 

заинтересовани страни
1. Създава се многостранна 
платформа на заинтересовани 
страни за целите на консултирането 
на Комисията и комитета, посочен в 
член 18, по въпроси, свързани с 
изпълнението на европейската 
политика за стандартизация във 
връзка с регулаторния подход към 
стандартизацията и нейното 
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икономическо и социално 
въздействие.
2. Многостранната платформа на 
заинтересовани страни се състои от:
а) представители на публичните 
органи на държавите членки;
б) европейските организации, 
посочени в приложение III;
в) европейските организации за 
стандартизация;
г) европейските организации, 
представляващи промишлеността и 
други обществени заинтересовани 
страни.
3. Многостранната платформа на 
заинтересовани страни се използва за 
консултации:
а) по време на изготвянето на 
искания за нови стандарти до 
европейските организации за 
стандартизация съгласно член 7, 
параграф 1;
б) когато която и да е заинтересована 
страна, включително органите за 
пазарен надзор, установят дефицити 
по стандартите. 

Or. en

Изменение 251
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските органи за 
стандартизация ежегодно изпращат на 
Комисията доклад по прилагането на 
настоящия регламент. Този доклад 
съдържа подробна информация за:

1. Европейските органи за 
стандартизация ежегодно изпращат на 
Комисията доклад по прилагането на 
настоящия регламент. Този доклад 
съдържа информация за:
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Or. en

Изменение 252
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 19a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Преглед

Настоящият регламент се 
преразглежда пет години след 
влизането му в сила с цел оценка на 
напредъка по неговите цели.

Or. en

Изменение 253
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в член 6, параграф 3 първото тире 
се заличава;

заличава се

Or. en

Обосновка

Съответният член е относно мандатите. Понятието „мандати“ не фигурира в член 
7 на настоящото законодателно предложение и периодът от по-малко от един месец 
не позволява на европейските организации за стандартизация да провеждат полезни 
консултации с националните организации за стандартизация. Досега мандатите за 
свързаната с железниците стандартизация са били одобрявани чрез двойно 
изслушване от комитета: становище от комитета по сектора и одобрение от 
Комитета по стандартите и техническите правила.
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Изменение 254
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува списък на 
националните органи за стандартизация 
и всяка актуализация на този списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

След съгласуване с европейските 
организации за стандартизация, 
Комисията публикува списък на 
националните организации за 
стандартизация и всяка актуализация на 
този списък в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да се допита до европейските организации за стандартизация, 
преди да извърши каквито и да е актуализации. Това съгласуване ще гарантира 
последователност на системата и на принципа на националното делегиране.

Изменение 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува списък на 
националните органи за стандартизация 
и всяка актуализация на този списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

След съгласуване с европейските 
организации за стандартизация, 
Комисията публикува списък на 
националните организации за 
стандартизация и всяка актуализация на 
този списък на своя уебсайт и в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ С 
ОГЛЕД ПРИЗНАВАНЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ В 
СФЕРАТА НА ИКТ

ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ В СФЕРАТА НА 
ИКТ

Or. en

Изменение 257
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 2 – буква a) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

техническите спецификации са 
разработени на основата на отворен 
процес на вземане на решения, достъпен 
за всички заинтересовани субекти на 
пазара или пазарите, обхванати от 
стандарта;

техническите спецификации са 
разработени на основата на отворен 
процес на вземане на решения, достъпен 
за всички заинтересовани страни на 
пазара или пазарите, обхванати от 
техническата спецификация;

Or. en

Изменение 258
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 2 – буква в) – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) потърсено е било участието на 
всички категории заинтересовани лица
с оглед постигането на баланс;

(iii) потърсено е било участието на 
всички категории заинтересовани
страни с оглед постигането на баланс;
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Or. en

Изменение 259
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подходящо представителство:
(i) техническите спецификации са 
разработени с участието на всички 
заинтересовани страни;
(ii) представителството на всички 
категории заинтересовани лица е 
балансирано.

Or. en

Изменение 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правата върху интелектуална 
собственост, които са от съществено 
значение за прилагането на 
спецификациите, се преотстъпват под 
формата на лицензия на заявителите при 
приемливи и недискриминационни 
условия (условия на равнопоставеност) 
(т.нар. подход (F)RAND), които 
включват, по преценка на носителя на 
правата върху интелектуалната 
собственост, безплатно предоставяне 
на лицензия за основни права върху 
интелектуалната собственост;

в) правата върху интелектуална 
собственост, които са от съществено 
значение за прилагането на 
спецификациите, се преотстъпват под 
формата на лицензия на заявителите при 
приемливи и недискриминационни 
условия (условия на равнопоставеност) 
(т.нар. подход (F)RAND), които 
включват безплатно предоставяне на 
лицензия за основни права върху 
интелектуалната собственост;

Or. en
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Изменение 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 3 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) съгласуваност: 
спецификациите не са в противоречие 
със съществуващите европейски или 
международни стандарти;

Or. en

Обосновка

Последователността и участието на европейските стандарти на световно ниво е от 
първостепенно значение за постигането на целите за конкурентоспособност и 
иновации.

Изменение 262
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 3 – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) спазен е принципът на 
съгласуваност: техническите 
спецификации не са в противоречие 
със съществуващите или 
изготвящите се в момента 
национални, европейски и 
международни стандарти, нито 
дублират споменатите стандарти;

Or. fr

Изменение 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 3 – буква еб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) процес на легитимиране: 
спецификациите са одобрени след 
процес на легитимиране, който 
включва обществено допитване с 
участието на европейски и 
национални органи за 
стандартизация;

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че новите стандарти отговарят на съществуващата 
система и че не се създават пречки пред търговията и иновациите чрез 
противоречиви стандарти. За това ще помогнат убедителните процеси на 
легитимиране.

Изменение 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква a) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) европейска организация, 
представляваща МСП в дейностите по 
европейската стандартизация, която:

а) европейска хоризонтална 
организация, представляваща 
занаятчиите и МСП в дейностите по 
европейската стандартизация, която:

Or. en

Изменение 265
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква а) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) европейска организация, 
представляваща МСП в дейностите по 
европейската стандартизация, която:

а) европейска и национална
организация, представляваща МСП в 
дейностите по европейската 
стандартизация, която:

Or. de

Обосновка

За да се запази близостта до пазара и практическата приложимост на планирането в 
областта на стандартизацията, диалогът за по-доброто включване на МСП и 
техните представители в процедурите по стандартизация следва да бъде 
структуриран по такъв начин, че да оставя възможност за директно участие на 
националното равнище без международно филтриране. В интерес, наред с 
останалото, на структурирания диалог, досегашната форма на включване на МСП 
чрез националните органи за стандартизация не следва да бъде отхвърляна.

Изменение 266
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква б) – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) сред чиито уставни цели и дейности е 
заложено представляването на 
интересите на потребителите в процеса 
на стандартизация на европейско 
равнище;

ii) сред чиито уставни цели и дейности е 
заложено представляването на 
интересите на потребителите, 
включително на тези, които са 
особено уязвими поради физически или 
умствени увреждания, възраст или 
доверчивост, в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

Or. fr

Изменение 267
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – уводна част



AM\891450BG.doc 123/127 PE480.857v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) европейска организация, 
представляваща социалните интереси в 
дейностите по европейската 
стандартизация, която:

г) европейска организация, 
представляваща социалните интереси, 
която се възприема като профсъюз 
или организация, представляваща 
работниците и служителите, в 
дейностите по европейската 
стандартизация, която:

Or. en

Изменение 268
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) европейска организация, 
представляваща социалните интереси
в дейностите по европейската 
стандартизация, която:

г) европейска организация, 
представляваща, в дейностите по 
европейската стандартизация, 
интересите на работниците във 
връзка със здравето и безопасността 
на работното място, която:

Or. en

Обосновка

Целта на приложение III, буква г) е да обхване една европейска организация, която в 
дейностите по стандартизация представлява интересите на работниците, свързани 
със здравето и безопасността на работното място. Но думата „социален“ е с 
твърде широко значение и може да предизвика несигурност в правно отношение. 
Въвежда се допълнително изменение, което да обхваща европейските организации, 
представляващи други обществени интереси.

Изменение 269
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) е неправителствена, с нестопанска 
цел и независима от промишлени, 
търговски, предприемачески или други 
конфликтни интереси.

(i) е неправителствена, с нестопанска 
цел, представителна и независима от 
промишлени, търговски, 
предприемачески или други конфликтни 
интереси;

Or. en

Изменение 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) е неправителствена, с нестопанска 
цел и независима от промишлени, 
търговски, предприемачески или други 
конфликтни интереси.

(i) е неправителствена, с нестопанска 
цел, представителна и независима от 
промишлени, търговски, 
предприемачески или други конфликтни 
интереси;

Or. en

Изменение 271
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси и уязвимите 
групи, като например хората с 
увреждания, в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

Or. en
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Изменение 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси и по-конкретно 
най-уязвимите групи, като например 
хората с увреждания, в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

Or. en

Изменение 273
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф г – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси на уязвимите 
групи, като хората с увреждания, в 
процеса на стандартизация на 
европейско равнище;

Or. el

Изменение 274
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
социалните интереси в процеса на 
стандартизация на европейско равнище;

(ii) сред чиито уставни цели и дейности 
е заложено представляването на 
интересите на работниците в 
процеса на стандартизация на 
европейско равнище;

Or. en

Обосновка

Целта на приложение III, буква г) е да обхване една европейска организация, която в 
дейностите по стандартизация представлява интересите на работниците, свързани 
със здравето и безопасността на работното място. Но думата „социален“ е с 
твърде широко значение и може да предизвика несигурност в правно отношение. 
Въвежда се допълнително изменение, което да обхваща европейските организации, 
представляващи други обществени интереси.

Изменение 275
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква г) – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) е упълномощена от национални 
социални организации с нестопанска 
цел в поне две трети от държавите-
членки да представлява социалните
интереси в процеса на стандартизация 
на европейско равнище.

(iii) е упълномощена от национални 
работнически организации с 
нестопанска цел в поне две трети от 
държавите членки да представлява 
интересите на работниците в 
процеса на стандартизация на 
европейско равнище.

Or. en

Обосновка

Целта на приложение III, буква г) е да обхване една европейска организация, която в 
дейностите по стандартизация представлява интересите на работниците, свързани 
със здравето и безопасността на работното място. Но думата „социален“ е с 
твърде широко значение и може да предизвика несигурност в правно отношение. 
Въвежда се допълнително изменение, което да обхваща европейските организации, 
представляващи други обществени интереси.
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Изменение 276
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Приложение 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) европейска организация, 
представляваща в дейностите по 
европейска стандартизация 
социалните интереси, различни от 
посочените в букви б), в) и г), която:
(i) е неправителствена, с нестопанска 
цел и независима от промишлени, 
търговски, предприемачески или други 
конфликтни интереси;
(ii) сред чиито уставни цели и 
дейности е заложено 
представляването на социалните 
интереси в процеса на 
стандартизация на европейско 
равнище;
(iii) е упълномощена от национални 
социални организации с нестопанска 
цел в поне две трети от държавите 
членки да представлява социалните 
интереси в процеса на 
стандартизация на европейско 
равнище.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение предоставя възможност за създаване и бъдеща подкрепа от 
страна на Съюза на други европейски организации, представляващи обществени 
интереси, които понастоящем не са в обхвата на приложение III, при условие че те са 
в съответствие с изложените там критерии.


