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Poprawka 66
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji ustawodawczej
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy przynoszą znaczne pozytywne 
skutki gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy przynoszą znaczne pozytywne 
skutki gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce, a zwłaszcza 
konsumentom. Normy mogą także 
przyczyniać się do podtrzymania i poprawy 
jakości, dostarczania informacji oraz 
zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
bezpieczeństwo i wartość dla 
konsumentów.

Or. pt

Uzasadnienie

Ochrona konsumentów i bezpieczeństwo produktów powinny być stałym punktem agendy 
politycznej, co przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności europejskiej i poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku.

Poprawka 67
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy przynoszą znaczne pozytywne 
skutki gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

(2) Normalizacja europejska może również
pomóc w zwiększeniu konkurencyjności
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy promują wzajemne przenikanie 
gospodarcze na rynku wewnętrznym oraz 
mogą sprzyjać rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także pomóc w podtrzymaniu i poprawie
jakości oraz mogą pełnić funkcję 
wskaźnika interoperacyjności i zgodności.

Or. de

Poprawka 68
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Normy europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez europejskie organy 
normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 

(3) Normy europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez europejskie organy 
normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
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(ETSI). (ETSI), przy jednoczesnym zapewnieniu 
zaangażowania zainteresowanych grup, w 
tym przedstawicieli MŚP i organów 
odpowiedzialnych za ochronę 
konsumentów, na wczesnych etapach oraz 
wysłuchania ich opinii.

Or. de

Poprawka 69
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Normy europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez europejskie organy 
normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI).

(3) System normalizacji europejskiej 
powinien pozostać procesem 
dobrowolnym i uwarunkowanym sytuacją 
na rynku, a ponadto powinien opierać się 
na zasadach normalizacji określonych 
przez Światową Organizację Handlu w 
kontekście Porozumienia w sprawie barier 
technicznych w handlu. Normy 
europejskie powinny być nadal 
przyjmowane przez europejskie organy 
normalizacyjne, a mianowicie Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI).

Or. en

Uzasadnienie

Komunikat Komisji w sprawie strategicznej wizji w zakresie norm europejskich 
(COM(2011)0311 final) odnosi się do Porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w 
handlu jako międzynarodowej podstawy regulującej główne zasady normalizacji. W 
kontekście niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z wysiłkami UE na rzecz promowania 
współpracy w zakresie norm międzynarodowych należy się odnieść do kryteriów WTO 
uznanych na szczeblu międzynarodowych; tworzenie nowych wykazów zasad może prowadzić 
do niezgodności z tego rodzaju kryteriami.
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Poprawka 70
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Normy europejskie odgrywają bardzo 
ważną rolę na rynku wewnętrznym,
głównie dzięki domniemaniu zgodności 
produktów, które mają być udostępnione 
na rynku, z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi tych produktów określonymi 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

(4) Normy europejskie odgrywają bardzo 
ważną rolę na rynku wewnętrznym,
przykładowo dzięki domniemaniu 
zgodności produktów, które mają być 
udostępnione na rynku, z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi tych 
produktów określonymi w unijnym 
prawodawstwie harmonizacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Większość norm nie przyczynia się do bezpośredniego wsparcia europejskich strategii 
politycznych i przepisów prawnych, co sprawia, że dany tekst wprowadza w błąd.

Poprawka 71
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Parlament Europejski i Rada 
powinny precyzyjnie zdefiniować w 
ramach prawodawstwa Unii podstawowe 
wymogi służące harmonizacji warunków 
wprowadzania produktów do obrotu w 
celu uniknięcia błędnej interpretacji ze 
strony podmiotów normalizacyjnych w 
odniesieniu do celów i poziomu ochrony 
określonych w prawodawstwie.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. brzmienie ust. 15 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).

Poprawka 72
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

(5a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej 
normalizacji określono znaczną liczbę 
strategicznych zaleceń dotyczących 
przeglądu systemu normalizacji 
europejskiej. 

Or. en

Poprawka 73
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W trakcie opracowywania 
zharmonizowanych norm Komisja 
powinna zawsze przestrzegać zasady 
proporcjonalności; należy również unikać 
norm, które wydają się bezcelowe i 
niezrozumiałe dla zwykłych ludzi.

Or. de

Poprawka 74
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym5 ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług. W dyrektywie tej 
zobowiązuje się państwa członkowskie, by 
we współpracy z Komisją wspierały 
opracowanie dobrowolnych norm 
europejskich w celu ułatwienia zgodności 
między usługami świadczonymi przez 
usługodawców z różnych państw 
członkowskich, informacjami dla 
usługobiorcy i jakością świadczonej usługi. 
Dyrektywa 98/34/WE ma jednak 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do 
norm dotyczących produktów, natomiast 
normy dotyczące usług nie są nią wprost 
objęte. W realiach rynku wewnętrznego 
rozgraniczenie między usługami a 
towarami staje się jednak mniej istotne. W 
praktyce nie zawsze jest możliwe wyraźne 
odróżnienie norm dotyczących produktów 
od norm dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług.

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym5 ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług, z wyjątkiem usług 
medycznych i farmaceutycznych 
świadczonych przez pracowników służby 
zdrowia. W dyrektywie tej zobowiązuje się 
państwa członkowskie, by we współpracy 
z Komisją wspierały opracowanie 
dobrowolnych norm europejskich w celu 
ułatwienia zgodności między usługami 
świadczonymi przez usługodawców z 
różnych państw członkowskich, 
informacjami dla usługobiorcy i jakością 
świadczonej usługi. Dyrektywa 98/34/WE 
ma jednak zastosowanie jedynie w 
odniesieniu do norm dotyczących 
produktów, natomiast normy dotyczące 
usług nie są nią wprost objęte. W realiach 
rynku wewnętrznego rozgraniczenie 
między usługami a towarami staje się 
jednak mniej istotne. W praktyce nie 
zawsze jest możliwe wyraźne odróżnienie 
norm dotyczących produktów od norm 
dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług.

__________________
1 Dz.U. L z 27.12.2006. 

Or. en
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Poprawka 75
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług. W dyrektywie tej 
zobowiązuje się państwa członkowskie, by 
we współpracy z Komisją wspierały 
opracowanie dobrowolnych norm 
europejskich w celu ułatwienia zgodności 
między usługami świadczonymi przez 
usługodawców z różnych państw 
członkowskich, informacjami dla 
usługobiorcy i jakością świadczonej usługi. 
Dyrektywa 98/34/WE ma jednak 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do 
norm dotyczących produktów, natomiast 
normy dotyczące usług nie są nią wprost 
objęte. W realiach rynku wewnętrznego 
rozgraniczenie między usługami a 
towarami staje się jednak mniej istotne. W 
praktyce nie zawsze jest możliwe wyraźne 
odróżnienie norm dotyczących produktów 
od norm dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług.

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług, z wyjątkiem usług 
medycznych i farmaceutycznych 
świadczonych przez pracowników służby 
zdrowia. W dyrektywie tej zobowiązuje się 
państwa członkowskie, by we współpracy 
z Komisją wspierały opracowanie 
dobrowolnych norm europejskich w celu 
ułatwienia zgodności między usługami 
świadczonymi przez usługodawców z 
różnych państw członkowskich, 
informacjami dla usługobiorcy i jakością 
świadczonej usługi. Dyrektywa 98/34/WE 
ma jednak zastosowanie jedynie w 
odniesieniu do norm dotyczących 
produktów, natomiast normy dotyczące 
usług nie są nią wprost objęte. W realiach 
rynku wewnętrznego rozgraniczenie 
między usługami a towarami staje się 
jednak mniej istotne. W praktyce nie 
zawsze jest możliwe wyraźne odróżnienie 
norm dotyczących produktów od norm 
dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług.
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Poprawka 76
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług. W dyrektywie tej 
zobowiązuje się państwa członkowskie, by 
we współpracy z Komisją wspierały 
opracowanie dobrowolnych norm 
europejskich w celu ułatwienia zgodności 
między usługami świadczonymi przez 
usługodawców z różnych państw 
członkowskich, informacjami dla 
usługobiorcy i jakością świadczonej usługi. 
Dyrektywa 98/34/WE ma jednak 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do 
norm dotyczących produktów, natomiast 
normy dotyczące usług nie są nią wprost 
objęte. W realiach rynku wewnętrznego 
rozgraniczenie między usługami a 
towarami staje się jednak mniej istotne. W 
praktyce nie zawsze jest możliwe wyraźne 
odróżnienie norm dotyczących produktów
od norm dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług.

(7) W dyrektywie 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym ustanowiono ogólne 
przepisy ułatwiające usługodawcom 
korzystanie ze swobody przedsiębiorczości 
oraz ułatwiające swobodny przepływ 
usług, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości usług. W dyrektywie tej 
zobowiązuje się państwa członkowskie, by 
we współpracy z Komisją wspierały 
opracowanie dobrowolnych norm 
europejskich w celu ułatwienia zgodności 
między usługami świadczonymi przez 
usługodawców z różnych państw 
członkowskich, informacjami dla 
usługobiorcy i jakością świadczonej usługi. 
Dyrektywa 98/34/WE ma jednak 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do 
norm dotyczących produktów, natomiast 
normy dotyczące usług nie są nią wprost 
objęte. W realiach rynku wewnętrznego 
rozgraniczenie między usługami a 
towarami staje się jednak mniej istotne. W 
praktyce nie zawsze jest możliwe wyraźne 
odróżnienie norm dotyczących produktów 
od norm dotyczących usług. Wiele norm 
dotyczących produktów zawiera część 
dotyczącą usług, a normy dotyczące usług 
często odnoszą się również częściowo do 
produktów. Wskutek tego konieczne jest 
dostosowanie ram prawnych do tych 
nowych okoliczności poprzez objęcie 
zakresem tychże ram norm dotyczących 
usług, w tym usług socjalnych i świadczeń 
zdrowotnych.
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Poprawka 77
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy odpowiednio uwzględnić już 
istniejące prawodawstwo Unii dotyczące 
usług na rynku wewnętrznym, a w 
szczególności przepisy dotyczące prawa 
pracy zawarte w art. 1 ust. 6 i 7 dyrektywy 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym1.
__________________
1 Dz.U. L z 27.12.2006. 

Or. en

Poprawka 78
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
nie wpływają na stosunki między 
partnerami społecznymi, w tym na prawo 
do negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych, prawo do strajku i akcji 
protestacyjnych, zgodnie z prawem 
krajowym i praktykami krajowymi 
nienaruszającymi prawa Unii. Niniejsze 
rozporządzenie nie wpływa na 
ustawodawstwo państw członkowskich 
dotyczące zabezpieczenia społecznego.
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Or. en

(Zob. brzmienie punktu 14 preambuły dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.)

Poprawka 79
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Impuls do opracowywania 
dobrowolnych norm dotyczących usług 
powinny stanowić czynniki rynkowe, 
dzięki czemu górę brałyby potrzeby 
podmiotów gospodarczych i 
zainteresowanych stron, których dana 
norma bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczy; powinno ono także uwzględniać 
interes publiczny i odbywać się w oparciu 
o konsensus. Normy te powinny się przede 
wszystkim koncentrować na usługach 
powiązanych z produktami i procesami.

(8) Impuls do opracowywania 
dobrowolnych norm dotyczących usług 
powinny stanowić czynniki rynkowe, 
dzięki czemu górę brałyby potrzeby 
podmiotów gospodarczych i 
zainteresowanych stron, których dana 
norma bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczy; powinno ono także uwzględniać 
interes publiczny i odbywać się w oparciu
o konsensus. Normy te powinny się przede 
wszystkim koncentrować na usługach 
powiązanych z produktami i procesami. W 
związku z tym normy te nie powinny 
obejmować usług świadczonych w ramach 
wykonywania wolnego zawodu w 
rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.

Or. en

Poprawka 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niniejsze rozporządzenie obejmuje 
normalizację usług związanych z 
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towarami lub z zasobami cyfrowymi, 
takich jak instalacja, konserwacja, 
naprawy lub wszelkie inne czynności 
związane z obróbką. Nie obejmuje ono 
jednak normalizacji usług intelektualnych 
i konceptualnych zdefiniowanych w 
dyrektywie 2005/36/WE ani usług 
socjalnych, opieki zdrowotnej lub 
farmaceutycznych. Tego rodzaju usługi są 
świadczone osobiście na podstawie 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych w 
sposób odpowiedzialny i zawodowo 
niezależny w interesie klienta i w interesie 
publicznym.

Or. en

Poprawka 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 82
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) Mimo że normy zasadniczo są 
narzędziami rynkowymi 
wykorzystywanymi dobrowolnie przez 
zainteresowane strony, w ramach polityki 
europejskiej mogą one wnieść istotny 
wkład w rozwiązywanie ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa, 
niepełnosprawność, ochrona 
konsumentów, bezpieczeństwo 
pracowników i warunki pracy, włączenie 
społeczne i ogólna innowacyjność. 
Inicjując opracowywanie norm 
europejskich lub międzynarodowych dla 
towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

Or. en

Poprawka 83
António Fernando Correia De Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
pozwalające sprostać ważnym wyzwaniom 
XXI wieku, takim jak globalizacja, kryzys 
gospodarczy i finansowy, zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa, słabości rynku 
wewnętrznego i ogólna innowacyjność. 
Inicjując opracowywanie norm 
europejskich lub międzynarodowych dla 
towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel, w szczególności dla MŚP, 
które stanowią znaczną część 
przedsiębiorstw europejskich.

Or. pt

Uzasadnienie

XXI wiek stawia różne wyzwania, którym UE musi sprostać – UE musi w szczególności 
wzmocnić swój przemysł i zwiększyć swoją konkurencyjność, aby zaznaczyć swoją pozycję na 
arenie międzynarodowej. MŚP – główny filar europejskiego środowiska gospodarczego –
należy aktywnie angażować na wszystkich etapach procesu normalizacji.

Poprawka 84
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 



PE480.857v01-00 16/120 AM\891450PL.doc

PL

innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i
ułatwić handel.

innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw,
ułatwić handel, chronić zasoby naturalne i 
promować włączenie społeczne.

Or. fr

Poprawka 85
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa, integracja 
osób niepełnosprawnych, włączenie 
społeczne i ogólna innowacyjność. 
Inicjując opracowywanie norm 
europejskich lub międzynarodowych dla 
towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

Or. el

Poprawka 86
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa, włączenie 
społeczne, niepełnosprawność i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

Or. en

Poprawka 87
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

Każda unijna strategia polityczna i 
inicjatywa ustawodawcza powinna być 
zgodna z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych podpisaną przez UE w 
dniu 23 grudnia 2010 r., a w szczególności 
z art. 3, 4 i 9. 

Or. en

Uzasadnienie

UE podpisała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 23 grudnia 2010 
r. (konwencja ta weszła w życie w dniu 22 stycznia 2011 r.). Jest to pierwszy ratyfikowany 
przez UE traktat dotyczący praw człowieka, a od chwili jego podpisania każda unijna 
strategia polityczna i inicjatywa ustawodawcza musi być zgodna z tą międzynarodową 
konwencją.
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Poprawka 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

Każda unijna strategia polityczna i 
inicjatywa ustawodawcza powinna być 
zgodna z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych podpisaną przez UE w 
dniu 23 grudnia 2010 r., a w szczególności 
z art. 3, 4 i 9. 

Or. en

Uzasadnienie

UE podpisała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 23 grudnia 2010 
r. (konwencja ta weszła w życie w dniu 22 stycznia 2011 r.). Jest to pierwszy ratyfikowany 
przez UE traktat dotyczący praw człowieka, a od chwili jego podpisania każda unijna 
strategia polityczna i inicjatywa ustawodawcza musi być zgodna z tą międzynarodową 
konwencją.

Poprawka 89
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów 
MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa 
ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”). Dlatego 
też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to założenie, które w większości przypadków nie odzwierciedla rzeczywistości i na które 
nie ma konkretnych dowodów.

Poprawka 90
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów 
MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa 
ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), których 
udział w procesie normalizacji ma 
zasadnicze znaczenie dla postępu 
technologicznego w UE. Przepisy 
dotyczące normalizacji powinny zatem 
zachęcać MŚP do aktywnego włączania 
swoich innowacyjnych rozwiązań z 
zakresu technologii do działań 
normalizacyjnych. Ponadto konieczna jest 
poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w 
procesie normalizacji, zwłaszcza w 
komitetach technicznych.

Or. en

Poprawka 91
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”),
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”). 
Dlatego też konieczne jest zwiększenie 
dostępu MŚP do norm oraz poprawa ich 
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związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów 
MŚP. Dlatego też konieczna jest poprawa 
ich reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji na szczeblu krajowym, gdzie 
mogą być bardziej skuteczne ze względu 
na niższe koszty i brak barier językowych, 
zgodnie z zasadą krajowej delegacji.
Krajowe organizacje normalizacyjne 
dbają o to, by delegaci zasiadający 
w europejskich komitetach technicznych 
uwzględniali opinie MŚP.

Or. en

Poprawka 92
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw,
a zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), które nie 
są jednak dostatecznie reprezentowane lub
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczne jest zwiększenie 
uczestnictwa MŚP na szczeblu krajowym, 
gdzie mogą być one bardziej skuteczne ze 
względu na niższe koszty i brak barier 
językowych, zgodnie z zasadą krajowej 
delegacji. Przepisy dotyczące normalizacji 
powinny zachęcać MŚP do aktywnego 
zaangażowania w opracowywanie 
innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych dotyczących procesu 
normalizacji. W związku z tym ważne jest, 
aby na mocy niniejszego rozporządzenia 
zwiększyć ich reprezentację i uczestnictwo 
w krajowych komitetach technicznych
oraz zapewnić im rzeczywisty dostęp do 
norm.
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Or. el

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W tym celu ważne jest zachęcanie 
krajowych organizacji normalizacyjnych 
do wymiany najlepszych praktyk 
dotyczących optymalnego ułatwiania i 
zwiększania uczestnictwa MŚP w 
działaniach normalizacyjnych.

Or. en

Poprawka 94
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak, ogólnie biorąc, nie są 
dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej przez jednostkę o 
właściwych kwalifikacjach.

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak na niektórych obszarach nie 
są dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem wspierać i 
ułatwiać właściwą reprezentację i 
odpowiednie uczestnictwo MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej.

Or. en

Poprawka 95
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne 
odgrywały większą rolę przy 
opracowywaniu norm i miały większy 
wkład w tę działalność, dzięki wsparciu 
organizacji reprezentujących interesy 
konsumentów i zainteresowanych grup 
społecznych oraz działających na rzecz 
środowiska.

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, 
bezpieczeństwo pracowników i warunki 
pracy, dostępność i inne dziedziny polityki 
publicznej. Konieczne jest zatem 
sprawienie, by wszystkie zainteresowane 
strony reprezentujące interes publiczny i 
społeczny odgrywały większą rolę przy 
opracowywaniu norm i miały większy 
wkład w tę działalność, dzięki wsparciu 
organizacji reprezentujących interesy 
konsumentów, pracowników i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

Or. en

Poprawka 96
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne 
odgrywały większą rolę przy 
opracowywaniu norm i miały większy 
wkład w tę działalność, dzięki wsparciu 
organizacji reprezentujących interesy
konsumentów i zainteresowanych grup 
społecznych oraz działających na rzecz 

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
wszystkie zainteresowane strony 
reprezentujące interes publiczny i 
społeczny odgrywały większą rolę przy 
opracowywaniu norm i miały większy 
wkład w tę działalność, dzięki wsparciu 
organizacji reprezentujących 
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środowiska. konsumentów, ekologów i pracowników.

Or. en

Poprawka 97
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych, 
przedsiębiorstw oraz działających na rzecz 
środowiska.

Or. en

Poprawka 98
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
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większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
przedsiębiorców, zainteresowanych grup 
społecznych oraz działających na rzecz 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 99
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne 
odgrywały większą rolę przy 
opracowywaniu norm i miały większy 
wkład w tę działalność, dzięki wsparciu 
organizacji reprezentujących interesy
konsumentów i zainteresowanych grup 
społecznych oraz działających na rzecz 
środowiska.

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane strony reprezentujące 
interesy publiczne i społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących konsumentów, w tym 
osoby niepełnosprawne, działających na 
rzecz środowiska, pracowników i inne 
zainteresowane grupy społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla ust. 31 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji.

Poprawka 100
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów, 
pracowników publicznej służby zdrowia, 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

Or. en

Poprawka 101
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę fakt, że 
wymienione zainteresowane strony 
zazwyczaj są jedynie w nieznacznym 
stopniu zaangażowane w krajową 
działalność normalizacyjną lub w ogóle 
nie są w nią zaangażowane, ich 
rzeczywiste uczestnictwo na szczeblu 
europejskim zwiększy znaczenie procesu 
normalizacji europejskiej opartego na 
zasadzie krajowej delegacji, zwłaszcza w 
procesie opracowywania norm przez CEN 
i CENELEC.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. brzmienie ust. 31 i 34 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).

Poprawka 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15b preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W większości państw członkowskich 
organy publiczne wykazują ograniczone 
zainteresowanie uczestnictwem w procesie 
opracowywania norm, pomimo znaczenia 
normalizacji jako narzędzia wspierającego 
unijne prawodawstwo oraz politykę. 
Dlatego też niniejsze rozporządzenie 
powinno zachęcać organy publiczne do 
uczestnictwa we wszystkich krajowych 
komitetach technicznych 
odzwierciedlających rozwój lub rewizję 
norm europejskich opracowywanych na 
wniosek Komisji.  Udział organów 
krajowych ma podstawowe znaczenie dla 
właściwego funkcjonowania 
prawodawstwa w dziedzinach objętych 
nowym podejściem, a także dla uniknięcia 
sprzeciwu zgłaszanego ex post w stosunku 
do norm zharmonizowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęcanie organów publicznych do uczestnictwa jest dużo bardziej realistycznym celem niż 
zapewnienie ich udziału, a jednocześnie nadal uznaje ich ważną rolę.

Poprawka 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W większości państw członkowskich 
organy publiczne wykazują ograniczone 
zainteresowanie uczestnictwem w procesie 
opracowywania norm, pomimo znaczenia 
normalizacji jako narzędzia wspierającego 
unijne prawodawstwo oraz politykę. 
Dlatego też niniejsze rozporządzenie 
powinno zapewnić uczestnictwo organów 
publicznych we wszystkich krajowych 
komitetach technicznych 
odzwierciedlających rozwój lub rewizję 
norm europejskich opracowywanych na 
wniosek Komisji. Udział organów 
krajowych ma podstawowe znaczenie dla 
właściwego funkcjonowania 
prawodawstwa w dziedzinach objętych 
nowym podejściem, a także dla uniknięcia 
sprzeciwu zgłaszanego ex post w stosunku 
do ujednoliconych norm.

Or. de

Uzasadnienie

Organy publiczne powinny być angażowane, lecz właściwe ustalenia powinny być 
podejmowane na szczeblu krajowym.  Angażowanie organów publicznych w ustanawianie 
norm w każdym przypadku nie powinno być wymagane, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą 
dobrowolnej normalizacji. Udział organów publicznych będzie się zasadniczo ograniczał do 
kwestii związanych z interesem publicznym.

Poprawka 104
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15c preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) Krajowe organizacje normalizacyjne 
powinny zapewnić swobodny dostęp do 
udziału w realizowanej przez nie 
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działalności normalizacyjnej 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom, konsumentom, w tym 
osobom niepełnosprawnym, ekologom, 
pracownikom i innym zainteresowanym 
grupom społecznym, w celu zwiększenia 
ich reprezentacji w procesie normalizacji, 
a zwłaszcza w komitetach technicznych. 
Chociaż swobodny dostęp może sam w 
sobie nie zapewnić skutecznego 
uczestnictwa wymienionych 
zainteresowanych stron w krajowej 
działalności normalizacyjnej, konieczne 
jest ograniczenie obecnych zbędnych 
barier, które mogą odwodzić słabsze 
strony zainteresowane od uczestnictwa w 
procesie normalizacji.   

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka, która odzwierciedla ust. 41 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przyszłości europejskiej normalizacji, w żaden sposób nie wpłynie na stabilność finansową 
krajowych organów normalizacyjnych, ponieważ opłaty za uczestnictwo wnoszone, w 
stosownych przypadkach, przez ograniczoną liczbę mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw oraz zainteresowanych grup społecznych, które uczestniczą w krajowej 
działalności normalizacyjnej, stanowią nieznaczną część dochodów krajowych organów 
normalizacyjnych.

Poprawka 105
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15d preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15d) Europejskie organizacje 
normalizacyjne dbają o to, by ich 
działalność polegająca na prowadzeniu 
prac technicznych oraz ustanawianiu 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych była 
dostępna dla osób niepełnosprawnych pod 
wszystkimi względami.
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Poprawka 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W normach powinno się w możliwie 
największym stopniu uwzględniać wpływ 
na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji.

(16) W normach powinno się uwzględniać 
wpływ na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji.

Or. en

Poprawka 107
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku dyrektywach 
harmonizujących warunki wprowadzania 
produktów do obrotu postanowiono, że 
Komisja może wnioskować o przyjęcie 
przez europejskie organy normalizacyjne 
zharmonizowanych norm europejskich, na 
podstawie których przyjmuje się 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami. 
Wiele z tych aktów ustawodawczych 
zawiera jednak rozmaite przepisy 
dotyczące sprzeciwów wobec tych norm, w 
sytuacji gdy normy te nie obejmują, lub nie 
obejmują w całości, wszystkich mających 
zastosowanie wymogów. Rozbieżne 

(18) W kilku dyrektywach 
harmonizujących warunki wprowadzania 
produktów do obrotu postanowiono, że 
Komisja może wnioskować o przyjęcie 
przez europejskie organy normalizacyjne 
zharmonizowanych norm europejskich, na 
podstawie których przyjmuje się 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami. 
Wiele z tych aktów ustawodawczych 
zawiera jednak rozmaite przepisy 
dotyczące sprzeciwów wobec tych norm, w
sytuacji gdy normy te nie obejmują, lub nie 
obejmują w całości, wszystkich mających 
zastosowanie wymogów. Rozbieżne 
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przepisy powodujące niepewność dla 
podmiotów gospodarczych i europejskich 
organów normalizacyjnych znajdują się w 
szczególności w dyrektywie Rady 
89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
wyposażenia ochrony osobistej , 
dyrektywie Rady 93/15/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów dotyczących wprowadzania do 
obrotu i kontroli materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego , 
dyrektywie 94/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 
1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem , 
dyrektywie 94/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 
1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do rekreacyjnych 
jednostek pływających , dyrektywie 
95/16/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących dźwigów , 
dyrektywie 97/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
urządzeń ciśnieniowych , dyrektywie 
2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
przyrządów pomiarowych , dyrektywie 
2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
pirotechnicznych , dyrektywie 
2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 września 2009 r. 
odnoszącej się do prostych zbiorników 
ciśnieniowych  oraz dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

przepisy powodujące niepewność dla 
podmiotów gospodarczych i europejskich 
organów normalizacyjnych znajdują się w 
szczególności w dyrektywie Rady 
89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
wyposażenia ochrony osobistej , 
dyrektywie Rady 93/15/EWG z dnia 
5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji 
przepisów dotyczących wprowadzania do 
obrotu i kontroli materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego , 
dyrektywie 94/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 
1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 
dyrektywie 94/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 
1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do rekreacyjnych 
jednostek pływających , dyrektywie 
95/16/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących dźwigów, 
dyrektywie 97/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 
1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
urządzeń ciśnieniowych , dyrektywie 
2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
przyrządów pomiarowych , dyrektywie 
2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
pirotechnicznych , dyrektywie 
2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 września 2009 r. 
odnoszącej się do prostych zbiorników 
ciśnieniowych  oraz dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wag nieautomatycznych. 
Konieczne jest zatem włączenie do 
niniejszego rozporządzenia jednolitej 
procedury przewidzianej w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu, 
uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG, i 
skreślenie odpowiednich przepisów we 
wspomnianych dyrektywach.

2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wag nieautomatycznych. 
Konieczne jest zatem włączenie do 
niniejszego rozporządzenia jednolitej 
procedury przewidzianej w decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu, 
uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG, i 
skreślenie odpowiednich przepisów we 
wspomnianych dyrektywach poprzez 
przyznanie Parlamentowi Europejskiemu 
dodatkowego prawa do sprzeciwu wobec 
zharmonizowanej normy, która nie 
obejmuje, lub obejmuje jedynie w 
ograniczonym zakresie, wszystkie mające 
zastosowanie zasadnicze wymagania 
zawarte w odpowiednim prawodawstwie 
dotyczącym dziedzin, w których zostało 
ono przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 25 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).)

Uzasadnienie

Ponieważ Parlament Europejski uczestniczy w zwykłej procedurze ustawodawczej na takich 
samych zasadach co Rada, przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa do sprzeciwu 
wobec zharmonizowanej normy jest uzasadnione.

Poprawka 108
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W decyzji nr 1639/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października 2006 r. ustanawiającej 
Program ramowy na rzecz 

(28) W decyzji nr 1639/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 2006 r. ustanawiającej 
Program ramowy na rzecz 
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konkurencyjności i innowacji (2007–2013) 
, decyzji nr 1926/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. ustanawiającej program działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony
konsumentów (2007–2013)  oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 614/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
maja 2007 r. w sprawie instrumentu 
finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)  
przewidziano już możliwość wsparcia 
finansowego organizacji europejskich, 
które w procesie normalizacji reprezentują 
MŚP, konsumentów oraz interesy ochrony 
środowiska, natomiast specjalne dotacje 
wypłacane są organizacjom europejskim 
reprezentującym w procesie normalizacji 
interesy społeczne. Finansowanie na mocy 
decyzji nr 1639/2006/WE, decyzji nr 
1926/2006/WE oraz rozporządzenia (WE) 
nr 614/2007 zakończy się z dniem 31 
grudnia 2013 r. Dalsze popieranie i 
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa 
organizacji europejskich reprezentujących 
MŚP, konsumentów oraz interesy ochrony 
środowiska i interesy społeczne ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
normalizacji europejskiej. Organizacje te 
działają w ogólnym interesie europejskim i 
tworzą, z racji określonego upoważnienia 
udzielonego im przez krajowe organizacje 
nienastawione na zysk, europejską sieć 
reprezentującą podmioty nienastawione na 
zysk, działające w państwach 
członkowskich na rzecz zasad i polityki 
spójnej z celami traktatów. Ze względu na 
kontekst, w jakim działają, oraz ich cele 
statutowe, organizacje europejskie 
reprezentujące MŚP, konsumentów oraz 
interesy ochrony środowiska i interesy 
społeczne w procesie normalizacji 
europejskiej odgrywają stałą rolę, 
zasadniczą dla działalności i polityki Unii. 
Komisja powinna być zatem w stanie nadal 
przyznawać dotacje tym organom, bez 
stosowania w przypadku dotacji na 
działalność zasady corocznego 
zmniejszania ich wysokości, o której mowa 

konkurencyjności i innowacji (2007–2013) 
, decyzji nr 1926/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. ustanawiającej program działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony 
konsumentów (2007–2013)  oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 614/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
maja 2007 r. w sprawie instrumentu 
finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)  
przewidziano już możliwość wsparcia 
finansowego organizacji europejskich, 
które w procesie normalizacji reprezentują 
MŚP, konsumentów oraz interesy ochrony 
środowiska, natomiast specjalne dotacje 
wypłacane są organizacjom europejskim 
reprezentującym w procesie normalizacji 
interesy społeczne. Finansowanie na mocy 
decyzji nr 1639/2006/WE, decyzji nr 
1926/2006/WE oraz rozporządzenia (WE) 
nr 614/2007 zakończy się z dniem 31 
grudnia 2013 r. Dalsze popieranie i 
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa 
organizacji europejskich reprezentujących 
MŚP, pracowników, konsumentów oraz 
interesy ochrony środowiska i interesy 
społeczne ma zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju normalizacji europejskiej. 
Organizacje te działają w ogólnym 
interesie europejskim i tworzą, z racji 
określonego upoważnienia udzielonego im 
przez krajowe organizacje nienastawione 
na zysk, europejską sieć reprezentującą 
podmioty nienastawione na zysk, 
działające w państwach członkowskich na 
rzecz zasad i polityki spójnej z celami 
traktatów. Ze względu na kontekst, w 
jakim działają, oraz ich cele statutowe, 
organizacje europejskie reprezentujące 
MŚP, pracowników, konsumentów oraz 
interesy ochrony środowiska i interesy 
społeczne w procesie normalizacji 
europejskiej odgrywają stałą rolę, 
zasadniczą dla działalności i polityki Unii. 
Komisja powinna być zatem w stanie nadal 
przyznawać dotacje tym organom, bez 
stosowania w przypadku dotacji na 
działalność zasady corocznego 
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w art. 113 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002.

zmniejszania ich wysokości, o której mowa 
w art. 113 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002.

Or. en

Poprawka 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 

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

Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej zostały już 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę sprawdzającą – ze względu na 
to, że taka decyzja mogłaby wpływać na 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.
Władze krajowe powinny wnieść swój 
wkład w ramach procesu normalizacji za 
pośrednictwem swoich krajowych 
organizacji normalizacyjnych, aby w 
możliwie jak największym stopniu 
ograniczyć zmiany statusu norm po 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług w ramach
wspierania unijnego prawodawstwa i 
polityki, uznawania specyfikacji 
technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (dalej: 
„TIK”) oraz finansowania normalizacji 
europejskiej.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się do współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
takich norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług 
związanych z towarami lub z zasobami 
cyfrowymi, które to produkty i usługi są 
wykorzystywane do wspierania unijnego 
prawodawstwa i polityki, uznawania 
specyfikacji technicznych w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (dalej: „TIK”) oraz 
finansowania normalizacji europejskiej.
Usługi socjalne i usługi wymagające 
kwalifikacji zawodowych, które to usługi 



AM\891450PL.doc 35/120 PE480.857v01-00

PL

zostały zdefiniowane w dyrektywie 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, nie podlegają niniejszemu 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług w ramach 
wspierania unijnego prawodawstwa i 
polityki, uznawania specyfikacji 
technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (dalej: 
„TIK”) oraz finansowania normalizacji 
europejskiej.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług 
związanych z produktami w ramach 
wspierania unijnego prawodawstwa i 
polityki, uznawania specyfikacji 
technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (dalej: 
„TIK”) oraz finansowania normalizacji 
europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie praktycznie nie ma żadnych niezbitych dowodów na stosowanie usług w szczególny 
sposób związanych z produktami, a pozytywne przykłady są rzadkością. W związku z tym 
istnieją poważne wątpliwości co do zewnętrznie inicjowanej normalizacji usług, w 
odróżnieniu od normalizacji ustanawianej przez grupy dostawców tego rodzaju usług. 
Zgodnie z punktami 7 i 8 preambuły głównym celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest 
objęcie zakresem istniejących ram prawnych norm dotyczących usług związanych z 
produktami i procesami.
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Poprawka 113
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ustanawiania norm 
europejskich i europejskich dokumentów 
normalizacyjnych dotyczących usług 
niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
prawo pracy, tj. na żadne przepisy prawne 
lub umowne dotyczące warunków 
zatrudnienia, warunków pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosunków między pracodawcami i 
pracownikami, które państwa 
członkowskie stosują zgodnie z prawem 
krajowym. Niniejsze rozporządzenie nie 
wpływa też na prawo do negocjowania, 
zawierania i wykonywania układów 
zbiorowych oraz do akcji protestacyjnych, 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 1 ust. 6 i 7 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r.)

Poprawka 114
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do usług opieki zdrowotnej 
świadczonych przez pracowników służby 
zdrowia na rzecz pacjentów w ramach 
wykonywania swojego zawodu, a w 
szczególności w celu oceny, utrzymania 
lub przywrócenia stanu zdrowia 
pacjentów, jeżeli taka działalność 
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zarezerwowana jest jedynie dla 
przedstawicieli regulowanych zawodów 
medycznych w państwie członkowskim, w 
którym usługi te są świadczone, 
niezależnie od tego, czy są one świadczone 
w placówkach opieki zdrowotnej, jak 
również niezależnie od sposobu ich 
organizowania i finansowania na szczeblu 
krajowym oraz tego, czy są to usługi 
publiczne czy prywatne.

Or. en

Poprawka 115
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do usług polegających na 
zarządzaniu zdrowiem, które są 
świadczone na rzecz pacjentów przez 
osoby zatrudnione w sektorze medycznym 
w ramach wykonywania swojego zawodu, 
w szczególności w celu zmiany, 
utrzymania lub kontroli stanu zdrowia 
pacjenta w przypadku, gdy czynności te są 
wykonywane przez pracowników 
regulowanego sektora służby zdrowia w 
państwie członkowskim, w którym usługi 
te są świadczone, niezależnie od sprzętu 
medycznego oraz bez uwzględnienia 
krajowych środków organizacyjnych lub 
finansowych, a także niezależnie od tego, 
czy są to usługi publiczne czy prywatne.

Or. en

Poprawka 116
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zakresu niniejszego rozporządzenia 
wyklucza się usługi niematerialne lub 
kreatywne świadczone przez osoby 
wykonujące wolny zawód. Ogólnie rzecz 
biorąc, usługi świadczone w ramach 
wolnych zawodów są usługami wyższego 
rzędu, świadczonymi w sposób 
indywidualny, autonomiczny i w znacznej 
mierze niezależny – w oparciu o 
konkretne kwalifikacje zawodowe lub 
umiejętności koncepcyjne – w interesie 
klientów i w interesie ogólnym. 
Normalizacja pod względem jakości 
procesu pozostaje jednak dopuszczalna.

Or. de

Uzasadnienie

Proces świadczenia usług niematerialnych lub kreatywnych przez przedstawicieli wolnych 
zawodów nie podlega normalizacji. Każda usługa świadczona przez niezależnego 
przedstawiciela wolnego zawodu jest rozwiązaniem indywidualnie dostosowanym do potrzeb 
konkretnych pacjentów, klientów firm prawniczych, budowlanych itp. lub konsumentów. 
Można co najwyżej rozważyć dobrowolną normalizację usług świadczonych w ramach 
wolnych zawodów w kontekście warunków świadczenia usług lub warunków ogólnych (np. w 
odniesieniu do prowadzenia ewidencji).

Poprawka 117
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych1 dopuszcza normalizację 
jedynie przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości.
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_______________
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych jest zagwarantowanie wysokich standardów 
jakości w odniesieniu do kwalifikacji (zawodowych) w Unii, wobec czego stanowi ona 
ostateczny zbiór przepisów regulujących dalszy rozwój procedur wzajemnego uznawania, 
któremu musi przysługiwać pierwszeństwo obowiązywania.

Poprawka 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, której projekt został poddany 
konsultacji publicznej oraz zgodność z 
którą nie jest obowiązkowa i która jest 
jedną z następujących norm:

Or. en

Poprawka 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną ustanowioną w drodze 
porozumienia i zatwierdzoną przez 
uznaną organizację normalizacyjną do
wielokrotnego lub ciągłego użytku, 
zgodność z którą nie jest obowiązkowa i 
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która jest jedną z następujących norm:

Or. en

Poprawka 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną ustanowioną w drodze 
porozumienia i zatwierdzoną przez 
uznaną organizację do wielokrotnego lub 
ciągłego użytku, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie w drodze porozumienia i zatwierdzenie przez uznane organizacje zapewnią 
spójność norm.

Poprawka 121
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną ustanowioną w drodze 
porozumienia i zatwierdzoną przez 
uznaną organizację, a także zgodną z 
zasadami określonymi przez WTO w 
kontekście Porozumienia w sprawie barier 
technicznych w handlu, do wielokrotnego 
lub ciągłego stosowania, zgodność z którą 
nie jest obowiązkowa i która jest jedną z 
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następujących norm:

Or. en

Uzasadnienie

Komunikat Komisji w sprawie strategicznej wizji w zakresie norm europejskich 
(COM(2011)0311 final) odnosi się do Porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w 
handlu jako międzynarodowej podstawy regulującej główne zasady normalizacji. W 
kontekście niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z wysiłkami UE na rzecz promowania 
współpracy w zakresie norm międzynarodowych należy się odnieść do kryteriów WTO 
uznanych na szczeblu międzynarodowym, a także nie należy podkreślać pojedynczych zasad 
normalizacji.

Poprawka 122
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa, chyba że jest o niej mowa w 
rozporządzeniach europejskich, i która jest 
jedną z następujących norm:

Or. en

Poprawka 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodowy 
organ normalizacyjny;

(a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodową 
organizację normalizacyjną i 
udostępnioną publicznie;
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Or. en

Poprawka 124
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodowy 
organ normalizacyjny;

(a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodowy 
organ normalizacyjny i udostępnioną 
publicznie;

Or. en

Poprawka 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych;

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych, która jest 
automatycznie przekształcana w normę 
krajową w państwach członkowskich 
poprzez wycofanie sprzecznych norm 
krajowych, podczas opracowywania 
których na szczeblu krajowym stosuje się 
zawieszenie;

Or. en

Poprawka 126
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych;

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jedną z europejskich 
organizacji normalizacyjnych w celu 
nałożenia obowiązku wdrożenia jej jako 
takiej samej normy krajowej oraz w celu 
wycofania sprzecznych norm krajowych;

Or. en

Poprawka 127
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych;

(b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych, która jest 
wdrażana, poprzez jej publikację, jako 
taka sama norma krajowa oraz która 
zobowiązuje członków europejskich 
organów normalizacyjnych do wycofania 
wszelkich istniejących sprzecznych norm 
krajowych;

Or. en

Poprawka 128
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa 

c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa 
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harmonizacyjnego; harmonizacyjnego. Norma 
zharmonizowana jest opracowywana 
zgodnie z zasadami europejskiego organu 
normalizacyjnego, które przewidują 
poświadczenie przez konsultanta 
europejskiego organu normalizacyjnego 
spełnienia zasadniczych wymagań 
określonych w odpowiedniej dyrektywie, a 
w przypadku sektora kolejowego –
dodatkowo zgodności z przepisami 
określonymi w przyjętych ad hoc 
technicznych specyfikacjach 
interoperacyjności;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami przekazywanymi zazwyczaj przez DG MOVE i DG ENTR (wytyczne 
HS TSI3 wydane w 2003 r. przez WE) normy zharmonizowane powinny być przyjmowane na 
wniosek Komisji. Norma zharmonizowana powinna być opracowywana zgodnie z zasadami 
europejskiego organu normalizacyjnego. Konsultant europejskiego organu normalizacyjnego 
poświadcza spełnienie zasadniczych wymagań określonych w odpowiedniej dyrektywie, a w 
przypadku sektora kolejowego – dodatkowo zgodność z przepisami określonymi w przyjętych 
ad hoc technicznych specyfikacjach interoperacyjności.

Poprawka 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajowy organ 
normalizacyjny;

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajowy organ 
normalizacyjny i udostępnioną publicznie;

Or. en

Poprawka 130
Małgorzata Handzlik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajowy organ 
normalizacyjny;

d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajowy organ 
normalizacyjny i udostępnioną publicznie;

Or. en

Poprawka 131
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „europejski dokument normalizacyjny” 
oznacza wszelką specyfikację techniczną 
inną niż norma europejska, przyjętą przez 
europejski organ normalizacyjny do 
wielokrotnego lub ciągłego stosowania, 
zgodność z którą nie jest obowiązkowa;

(2) „europejski dokument normalizacyjny” 
oznacza wszelką specyfikację techniczną 
inną niż norma europejska, przyjętą przez 
europejską organizację normalizacyjną do 
wielokrotnego lub ciągłego stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić, że normy mają charakter całkowicie nieobowiązkowy.

Poprawka 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagane cechy produktu, w tym 
poziomy jakości, właściwości użytkowych, 
interoperacyjności, bezpieczeństwa lub 
wymiary, włącznie z wymaganiami 

a) wymagane cechy produktu, w tym 
poziomy jakości, właściwości użytkowych, 
interoperacyjności, ochrony środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwa lub wymiary, 
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mającymi zastosowanie do produktu w 
zakresie nazwy, pod którą jest 
sprzedawany, terminologii, symboli, badań 
i metod badawczych, opakowania, 
oznakowania lub etykietowania oraz 
procedur oceny zgodności;

włącznie z wymaganiami mającymi 
zastosowanie do produktu w zakresie 
nazwy, pod którą jest sprzedawany, 
terminologii, symboli, badań i metod 
badawczych, opakowania, oznakowania 
lub etykietowania oraz procedur oceny 
zgodności;

Or. en

Poprawka 133
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagane cechy produktu, w tym 
poziomy jakości, właściwości użytkowych, 
interoperacyjności, bezpieczeństwa lub 
wymiary, włącznie z wymaganiami 
mającymi zastosowanie do produktu w 
zakresie nazwy, pod którą jest 
sprzedawany, terminologii, symboli, badań 
i metod badawczych, opakowania, 
oznakowania lub etykietowania oraz 
procedur oceny zgodności;

a) wymagane cechy produktu, w tym 
poziomy jakości, właściwości użytkowych, 
interoperacyjności, ochrony środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwa lub wymiary, 
włącznie z wymaganiami mającymi 
zastosowanie do produktu w zakresie 
nazwy, pod którą jest sprzedawany, 
terminologii, symboli, badań i metod 
badawczych, opakowania, oznakowania 
lub etykietowania oraz procedur oceny 
zgodności;

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy przedmiotowy wniosek ustawodawczy obejmuje bezpieczeństwo, wiarygodność, 
dostępność i zgodność techniczną, nie obejmuje on ani zdrowia, ani ochrony środowiska, w 
związku z czym dziedziny te należy dodać.

Poprawka 134
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wymagane cechy usługi, w tym 
poziomy jakości, świadczenia, 
interoperacyjności i bezpieczeństwa, 
włącznie z wymaganiami mającymi 
zastosowanie do usługodawcy w zakresie 
informacji, które należy udostępniać 
usługobiorcy zgodnie z art. 22 ust. 1-3 
dyrektywy 2006/123/WE;

(c) wymagane cechy usługi, w tym 
poziomy jakości, świadczenia, 
interoperacyjności, ochrony środowiska i 
zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa, 
włącznie z wymaganiami mającymi 
zastosowanie do usługodawcy w zakresie 
informacji, które należy udostępniać 
usługobiorcy zgodnie z art. 22 ust. 1-3 
dyrektywy 2006/123/WE;

Or. fr

Poprawka 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „usługa” oznacza wszelką działalność 
gospodarczą prowadzoną na własny 
rachunek, wykonywaną zwykle za 
wynagrodzeniem, o której mowa w art. 57 
Traktatu;

(6) „usługa” oznacza wszelką działalność 
gospodarczą powiązaną z towarami lub z 
zasobami cyfrowymi, taką jak instalacja, 
konserwacja, naprawy lub wszelkie inne 
czynności w zakresie obróbki, 
wykonywaną zwykle za wynagrodzeniem, 
o której mowa w art. 57 Traktatu;

Or. en

Poprawka 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „usługa” oznacza wszelką działalność 
gospodarczą prowadzoną na własny 
rachunek, wykonywaną zwykle za 

(6) „usługa związana z produktem” 
oznacza wszelkie usługi związane z 
towarami lub z zasobami cyfrowymi, takie 
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wynagrodzeniem, o której mowa w art. 57 
Traktatu;

jak montaż, instalacja, konserwacja, 
naprawy lub wszelkie inne czynności w 
zakresie obróbki, świadczone przez 
sprzedawcę towarów lub dostawcę 
zasobów cyfrowych zgodnie z umową 
sprzedaży, umową na dostawę zasobów 
cyfrowych lub oddzielną umową na 
świadczenie powiązanych usług, która 
została zawarta w tym samym czasie co 
umowa sprzedaży lub umowa na dostawę 
zasobów cyfrowych, jednak z wyjątkiem:
(i) usług transportowych;

(ii) usług szkoleniowych, usług wsparcia 
telekomunikacyjnego; oraz
(iii) usług finansowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z punktami 7 i 8 preambuły głównym celem przedmiotowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia jest objęcie zakresem istniejących ram prawnych norm dotyczących usług 
związanych z produktami i procesami. Musi to znaleźć odzwierciedlenie w art. 2. Treść 
zaproponowanej poprawki zaczerpnięto z wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (COM(2011)0635).

Poprawka 137
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „usługa” oznacza wszelką działalność 
gospodarczą prowadzoną na własny 
rachunek, wykonywaną zwykle za 
wynagrodzeniem, o której mowa w art. 57 
Traktatu;

(6) „usługa” oznacza wszelką działalność 
gospodarczą prowadzoną na własny 
rachunek, wykonywaną zwykle za 
wynagrodzeniem, o której mowa w art. 57 
Traktatu oraz w dyrektywie 2006/123/WE1, 
a w szczególności w punkcie 22 
preambuły i w art. 2 lit. f).
__________________
1 Dz.U. L z 27.12.2006. 
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Or. en

Poprawka 138
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „międzynarodowy organ 
normalizacyjny” oznacza Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO), 
Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i 
Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU).

(8) „międzynarodowy organ 
normalizacyjny” oznacza Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO), 
Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny (ITU) i 
Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). 

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) jest organizacją, która dysponuje umiejętnościami 
technicznymi umożliwiającymi należyte prowadzenie prac w zakresie normalizacji kolei; UIC 
ma w tym zakresie 90 lat doświadczenia i wydał ponad 500 ulotek normalizacyjnych, a z 
większości z nich nadal korzysta europejski sektor kolejowy. Poza tym UIC charakteryzuje się 
największym poziomem reprezentacji całego sektora kolejowego w Europie. UIC ma kontakty 
z przedsiębiorstwami kolejowymi i innymi organami normalizacyjnymi w wielu państwach 
trzecich.

Poprawka 139
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) „konsensus” oznacza ogólne 
porozumienie charakteryzujące się 
brakiem trwałego sprzeciwu znacznej 
części zainteresowanych w odniesieniu do 
istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie 
zmierzającym do uwzględnienia poglądów 
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wszystkich zainteresowanych stron i 
zbliżenia sprzecznych stanowisk. 

Or. en

Poprawka 140
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co najmniej raz do roku każdy 
europejski i krajowy organ normalizacyjny 
ustala swój program prac. Ten program 
prac zawiera informacje o normach i 
europejskich dokumentach 
normalizacyjnych, które organ zamierza 
opracować lub zmienić, które opracowuje 
lub zmienia i które przyjął w poprzednim 
okresie, o ile nie stanowią one 
identycznych lub równoważnych 
transpozycji norm międzynarodowych lub 
europejskich.

1. Co najmniej raz do roku każdy 
europejski i krajowy organ normalizacyjny 
ustala swój program prac. Ten program 
prac zawiera informacje o normach i 
europejskich dokumentach 
normalizacyjnych, które organ zamierza 
opracować lub zmienić, które opracowuje 
lub zmienia i które przyjął w poprzednim 
okresie, o ile nie stanowią one 
identycznych lub równoważnych 
transpozycji norm międzynarodowych lub 
europejskich. W momencie publikacji 
nowej normy europejskiej wycofuje się 
wszystkie sprzeczne normy krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku opracowywania normy europejskiej ważne jest zapewnienie spójności systemu 
europejskiego oraz unikanie sprzecznych norm krajowych.

Poprawka 141
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż w chwili publikacji 4. Nie później niż dwa miesiące przed 
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swego programu prac każdy europejski i 
krajowy organ normalizacyjny powiadamia 
o jego istnieniu pozostałe europejskie i 
krajowe organy normalizacyjne oraz 
Komisję.

publikacją swego programu prac każdy 
europejski i krajowy organ normalizacyjny 
powiadamia o jego istnieniu pozostałe 
europejskie i krajowe organy 
normalizacyjne oraz Komisję, którzy w 
ciągu jednego miesiąca po otrzymaniu 
takiego powiadomienia przesyłają swoje 
uwagi.

Or. fr

Poprawka 142
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny przesyła każdy projekt 
normy krajowej, normy europejskiej i 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 
oraz Komisji, na ich wniosek.

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny przesyła, przynajmniej w 
formie elektronicznej, każdy projekt 
normy krajowej, normy europejskiej i 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 
oraz Komisji, na ich wniosek.

Or. en

Poprawka 143
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny przesyła każdy projekt 
normy krajowej, normy europejskiej i 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny systematycznie przesyła 
każdy projekt normy krajowej, normy 
europejskiej i europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 
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oraz Komisji, na ich wniosek. oraz Komisji. Każdy projekt normy 
krajowej jest przesyłany w języku 
narodowym i w języku angielskim.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne przesyłanie wszystkich dokumentów normalizacyjnych europejskim i krajowym 
organom normalizacyjnym oraz Komisji zapewni pełne rejestrowanie działań 
normalizacyjnych podejmowanych przez wszystkie państwa członkowskie. Aby umożliwić 
szersze zrozumienie tych dokumentów, powinny być one przesyłane nie tylko w języku 
narodowym, lecz także w języku angielskim.

Poprawka 144
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny przesyła każdy projekt 
normy krajowej, normy europejskiej i 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 
oraz Komisji, na ich wniosek.

1. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny systematycznie przesyła 
każdy projekt normy krajowej, normy 
europejskiej i europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego pozostałym europejskim 
i krajowym organom normalizacyjnym 
oraz Komisji.

Or. fr

Poprawka 145
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada 
na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny w ciągu 30 dni odpowiada 
na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 
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krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

Or. pt

Uzasadnienie

Termin „bezzwłocznie” jest zbyt subiektywny. Trzydzieści dni to rozsądny i realny termin, 
który zwiększyłby obiektywność procesu konsultacji.

Poprawka 146
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada 
na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 
krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.

2. Każdy europejski i krajowy organ 
normalizacyjny bezzwłocznie odpowiada 
na wszelkie uwagi otrzymane od 
jakiegokolwiek innego europejskiego i 
krajowego organu normalizacyjnego oraz 
Komisji w związku z jakimkolwiek takim 
projektem i należycie uwagi te uwzględnia.
Krajowy organ normalizacyjny odpowiada 
w terminie nieprzekraczającym trzech 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowym organom normalizacyjnym należy wyznaczyć rozsądne ramy czasowe na udzielenie 
odpowiedzi na uwagi otrzymane w związku z projektem od jakiegokolwiek innego 
europejskiego i krajowego organu normalizacyjnego oraz Komisji. Trzy miesiące wydają się 
być rozsądnym terminem.

Poprawka 147
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) publikację projektów norm w taki 
sposób, by strony mające siedzibę w 
pozostałych państwach członkowskich 
miały możliwość przedstawienia uwag;

(a) dostęp do publikacji projektów norm 
krajowych w taki sposób, by wszystkie 
właściwe strony, a w szczególności strony 
mające siedzibę w pozostałych państwach 
członkowskich, miały możliwość 
przedstawienia uwag;

Or. en

Poprawka 148
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) unikanie wszelkich aktów uznania, 
homologacji lub stosowania przez 
odniesienie do normy krajowej przyjętej z 
naruszeniem art. 3 lub 4 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W trakcie przygotowania normy 
europejskiej lub po jej przyjęciu krajowe 
organizacje normalizacyjne nie podejmują 
żadnych działań, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na zamierzoną 
harmonizację, oraz, w szczególności, nie 
publikują w danym zakresie nowej czy 
zmienionej normy krajowej, która nie jest 
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w pełni zgodna z jakąkolwiek istniejącą 
normą europejską. W momencie 
publikacji nowej normy europejskiej 
wycofuje się wszystkie sprzeczne normy 
krajowe.

Or. en

Poprawka 150
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W trakcie przygotowania normy 
europejskiej lub po jej przyjęciu krajowe 
organizacje normalizacyjne nie podejmują 
żadnych działań, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na zamierzoną 
harmonizację, oraz, w szczególności, nie 
publikują w danym zakresie nowej czy 
zmienionej normy krajowej, która nie jest
w pełni zgodna z jakąkolwiek istniejącą 
normą europejską. W momencie 
publikacji nowej normy europejskiej 
wycofuje się wszystkie sprzeczne normy 
krajowe.

Or. en

Poprawka 151
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron

1. Krajowe i europejskie organizacje 
normalizacyjne wspierają i ułatwiają 
rzeczywiste uczestnictwo wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym organów 
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zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

publicznych, małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
konsumentów, w tym osób 
niepełnosprawnych, pracowników, 
ekologów i innych zainteresowanych grup 
społecznych, w realizowanej przez nie 
działalności normalizacyjnej. Europejskie
organizacje normalizacyjne w
szczególności wspierają i ułatwiają 
rzeczywiste uczestnictwo organizacji, o 
których mowa w załączniku III, na 
poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla ust. 31 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
21 października 2010 r. w sprawie przyszłości europejskiej normalizacji. Zważywszy, że 
system normalizacji europejskiej opiera się na zasadzie krajowej delegacji, zwłaszcza w 
odniesieniu do CEN i CENELEC, rzeczywiste uczestnictwo wszystkich zainteresowanych 
stron należy wspierać zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Uczestnictwo na 
szczeblu krajowym ma szczególne znaczenie dla krajowych organów publicznych.

Poprawka 152
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają rzeczywistą reprezentację
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
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opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. pt

Uzasadnienie

Należy zapewnić MŚP dostęp do norm oraz aktywnie angażować je w proces normalizacji od 
samego początku.

Poprawka 153
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Krajowe i europejskie organy 
normalizacyjne zapewniają właściwą 
reprezentację małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. de

Uzasadnienie

W celu dalszego dostosowania procesu planowania normalizacji do warunków rynkowych 
oraz w celu zapewnienia jego praktycznego zastosowania dialog służący zwiększeniu 
zaangażowania MŚP i ich przedstawicieli w procedury normalizacji powinien zostać 
zorganizowany w sposób umożliwiający bezpośredni udział na szczeblu krajowym, bez 
„filtracji” międzynarodowej. W interesie, między innymi, zorganizowanego dialogu, nie 
powinno się osłabiać istniejących ustaleń dotyczących zaangażowania MŚP za 
pośrednictwem krajowych organów normalizacyjnych.
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Poprawka 154
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają właściwą 
reprezentację i odpowiednie uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
organów nadzoru rynku, małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
pracowników i organizacji 
konsumenckich, stron zainteresowanych 
kwestiami ochrony środowiska oraz 
zainteresowanych grup społecznych, w 
realizowanej przez nie działalności 
normalizacyjnej. Dokonują tego w 
szczególności poprzez organizacje, o 
których mowa w załączniku III, na 
poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację i 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”),
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
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społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych i przedstawicieli 
pracodawców i pracowników (dalej: 
„partnerów społecznych”), w 
szczególności poprzez organizacje, o 
których mowa w załączniku III, na 
poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 156
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
ułatwiają właściwą reprezentację małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 157
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację i 
odpowiednie uczestnictwo małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają konsultowanie i 
zaangażowanie odpowiednich 
zainteresowanych stron, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en



AM\891450PL.doc 61/120 PE480.857v01-00

PL

Poprawka 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
umożliwiają właściwą reprezentację
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 160
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) etap głosowania, na którym 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, otrzymują prawa głosu;

Or. en

Poprawka 161
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) budowanie konsensusu poprzez 
odnotowanie poglądów organizacji, o 
których mowa w załączniku III, oraz ich 
uwzględnienie w ocenie tego, czy 
osiągnięto konsensus;

Or. en

Poprawka 162
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) budowanie konsensusu;

Or. fr

Poprawka 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) głosowanie: w okresie przejściowym 
organizacjom, o których mowa w 
załączniku III, przyznaje się prawo do 
głosowania w odniesieniu do dziedzin, w 
które przedstawiciel takiej organizacji
wniósł wkład na poziomie technicznym, 
oraz o ile dana grupa zainteresowanych 
stron nie jest systematycznie i właściwie 
reprezentowana w co najmniej 2/3 
krajowych organizacji normalizacyjnych.
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Or. en

Poprawka 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) w celu zapewnienia właściwej 
reprezentacji zainteresowanych stron oraz 
w celu ulepszenia procesu budowania 
konsensusu europejskie organizacje
normalizacyjne promują i monitorują 
przejrzystość stowarzyszenia członków.

Or. en

Poprawka 165
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia właściwej 
reprezentacji zainteresowanych stron oraz 
w celu ulepszenia procesu budowania 
konsensusu krajowe organizacje
normalizacyjne ściśle egzekwują i 
monitorują przejrzystość stowarzyszenia 
członków.

Or. en

Poprawka 166
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Niezależna procedura apelacyjna 
prowadzona przez bezstronny zespół 
pojednawczy służy monitorowaniu 
przypadków nadmiernej reprezentacji 
jednej lub kilku kategorii 
zainteresowanych stron oraz należytemu 
uwzględnieniu wszelkich trwałych 
sprzeciwów na szczeblu komitetu 
technicznego.

Or. en

Poprawka 167
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Europejskie organizacje
normalizacyjne dopilnowują, aby 
konsensus osiągnięty w odniesieniu do 
decyzji ich komitetów technicznych 
uwzględniał poglądy członków komitetów 
i członków organizacji, w szczególności 
tych, o których mowa w załączniku III, 
oraz służył likwidowaniu wszelkich 
trwałych sprzeciwów wyrażonych przez 
zainteresowanych w odniesieniu do 
istotnych zagadnień;

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 34 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).)

Poprawka 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Europejskie organizacje
normalizacyjne przyznają „skuteczne
członkowstwo” organizacjom, o których 
mowa w załączniku III, w celu 
wzmocnienia reprezentacji tych 
zainteresowanych stron, które często są 
niedostatecznie reprezentowane lub w 
ogólne nie są reprezentowane w 
ekwiwalentnych komitetach 
normalizacyjnych na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 169
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Europejskie organizacje
normalizacyjne przyznają „skuteczne 
członkowstwo” organizacjom, o których 
mowa w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia, w celu wzmocnienia 
reprezentacji tych zainteresowanych
stron, które często są niedostatecznie 
reprezentowane lub w ogólne nie są 
reprezentowane w ekwiwalentnych 
komitetach normalizacyjnych na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Poprawka 170
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Europejskie organizacje
normalizacyjne przyznają „skuteczne 
członkowstwo” organizacjom, o których 
mowa w załączniku III, w celu 
wzmocnienia reprezentacji tych 
zainteresowanych stron, które często są 
niedostatecznie reprezentowane lub w 
ogólne nie są reprezentowane w 
ekwiwalentnych komitetach 
normalizacyjnych na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 171
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

2. Europejskie organy normalizacyjne
wspierają i ułatwiają właściwą 
reprezentację i odpowiednie uczestnictwo, 
na poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych, 
organów nadzoru rynku w państwach 
członkowskich oraz innych podmiotów 
prawnych w działalności normalizacyjnej 
dotyczącej nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Organy nadzoru rynku należy zaangażować w proces normalizacji w celu zapewnienia 
wysokiej jakości tego procesu oraz wiedzy merytorycznej.

Poprawka 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

2. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, właściwych 
organów publicznych, w tym organów 
odpowiedzialnych za nadzór rynku w 
państwach członkowskich, pracodawców i 
pracowników jako przedstawicieli 
bezpieczeństwa pracy i przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, zwłaszcza jeżeli te
podmioty prawne uczestniczą w 
projektach finansowanych przez Unię w 
ramach wieloletniego ramowego programu 
działań w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

Or. en

Poprawka 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne 2. Europejskie organy normalizacyjne
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zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

umożliwiają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych, Wspólnego 
Centrum Badawczego Komisji i uczelni 
wyższych oraz innych podmiotów 
prawnych w działalności normalizacyjnej 
dotyczącej nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań, innowacji i rozwoju 
technologicznego.

Or. en

Poprawka 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
przez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP oraz 
oferowanie pakietów norm po obniżonej 
cenie;
c) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
d) stosowanie wobec MŚP specjalnych 
stawek za uczestnictwo w działalności 
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normalizacyjnej.
2. Krajowe organizacje normalizacyjne 
przekazują europejskim organizacjom 
normalizacyjnym roczne sprawozdanie na 
temat działań mających na celu spełnienie 
wymogów określonych w ust. 1 oraz 
wszelkich innych środków 
podejmowanych w celu poprawy 
uczestnictwa MŚP w realizowanej przez 
nie działalności normalizacyjnej. Krajowe 
organizacje normalizacyjne publikują to 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Specjalne stawki dla MŚP są niezbędne w celu ułatwienia  uczestnictwa MŚP. W przypadku 
wolnych stawek nie byłoby jasności co do tego, kto ma ponieść koszty, co mogłoby zaszkodzić 
wpływowi MŚP.

Poprawka 175
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają  – w ramach zasady 
krajowej delegacji – dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
przez:
a) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
b) zapewnianie MŚP dostępu do 
działalności normalizacyjnej bez 
zobowiązywania ich do członkostwa;
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c) umożliwianie MŚP wnioskowania na 
szczeblu komitetu technicznego o 
zwolnienie z wymogu pokrywania 
kosztów. 

Or. en

Poprawka 176
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
przez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP oraz 
oferowanie pakietów norm po obniżonej 
cenie;
c) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
d) zapewnienie MŚP swobodnego dostępu 
do projektów norm w celu umożliwienia 
im udziału w działalności 
normalizacyjnej;
e) zapewnianie MŚP dostępu do 
działalności normalizacyjnej bez 
zobowiązywania ich do członkostwa;
f) umożliwianie MŚP wnioskowania na 
szczeblu komitetu technicznego o 
zwolnienie z wymogu pokrywania 
kosztów.
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2. Krajowe organizacje normalizacyjne 
przekazują europejskim organizacjom 
normalizacyjnym roczne sprawozdanie na 
temat działań mających na celu spełnienie 
wymogów określonych w ust. 1 oraz 
wszelkich innych środków 
podejmowanych w celu poprawy 
uczestnictwa MŚP w realizowanej przez 
nie działalności normalizacyjnej. Krajowe 
organizacje normalizacyjne publikują to 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej.

Or. en

Poprawka 177
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania przez stosowanie 
specjalnych stawek za udostępnianie 
norm dla MŚP oraz oferowanie pakietów 
norm po obniżonej cenie. Państwa 
członkowskie powinny również rozważyć 
zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z opłat
za te usługi.

Or. en

Poprawka 178
Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do 
opracowywania norm, w szczególności 
przez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP oraz 
oferowanie pakietów norm po obniżonej 
cenie;
c) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
d) zapewnienie MŚP łatwego dostępu do 
udziału w działalności normalizacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest to, aby MŚP miały łatwy dostęp do projektów norm. Zasiadanie w komitetach 
technicznych lub grupach roboczych wiąże się z kosztami, które z jednej strony są konieczne w 
celu zapewnienia rentowności organizacji normalizacyjnych, lecz z drugiej strony nie muszą 
być przeszkodą finansową utrudniającą MŚP uczestnictwo w tym procesie.

Poprawka 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
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przez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP i oferowanie 
pakietów norm po obniżonej cenie;
c) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
d) zapewnienie MŚP swobodnego dostępu 
do udziału w opracowywaniu projektów 
norm.
2. Krajowe organizacje normalizacyjne 
przekazują europejskim organizacjom 
normalizacyjnym sprawozdanie roczne na 
temat działań mających na celu spełnienie 
wymogów określonych w ust. 1 oraz 
wszelkich innych środków 
podejmowanych w celu poprawy 
uczestnictwa MŚP w realizowanej przez 
nie działalności normalizacyjnej. Krajowe 
organizacje normalizacyjne publikują to 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 180
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp MŚP do norm

1. Krajowe organizacje normalizacyjne 
wspierają i ułatwiają dostęp MŚP do norm 
oraz ich opracowywania, w szczególności 
przez:
a) nieodpłatne udostępnianie streszczeń 
norm na swoich stronach internetowych;
b) stosowanie specjalnych stawek za 
udostępnianie norm dla MŚP oraz 
oferowanie pakietów norm po obniżonej 
cenie;
c) określanie w rocznych programach 
prac projektów normalizacyjnych, które są 
szczególnie interesujące dla MŚP;
d) zapewnienie swobodnego dostępu MŚP 
do udziału w działalności normalizacyjnej 
bez jednoczesnego zwiększenia kosztów 
udziału innych zainteresowanych stron w 
procesie normalizacji.
2. Krajowe organizacje normalizacyjne 
przekazują europejskim organizacjom 
normalizacyjnym roczne sprawozdanie na 
temat działań mających na celu spełnienie 
wymogów określonych w ust. 1 oraz 
wszelkich innych środków 
podejmowanych w celu poprawy 
uczestnictwa MŚP w realizowanej przez 
nie działalności normalizacyjnej. Krajowe 
organizacje normalizacyjne publikują to 
sprawozdanie na swojej stronie 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy zainteresowane strony, w tym MŚP, chcą wziąć udział w procesie 
normalizacji w dziedzinach, wokół których skupiają się ich interesy gospodarcze, muszą one 
przystąpić do odpowiedniego komitetu krajowego. Zazwyczaj koszty związane z 
funkcjonowaniem komitetu krajowego są dzielone między uczestniczące zainteresowane
strony w formie opłaty członkowskiej za każdego eksperta. Przepisy przedmiotowego artykułu 
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nie powinny prowadzić do sytuacji, w której od innych przedstawicieli przemysłu wymagałoby 
się współfinansowania udziału MŚP w procesie normalizacji.

Poprawka 181
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Dostęp do procesu normalizacji

Krajowe organizacje normalizacyjne 
zapewniają swobodny dostęp do udziału w 
realizowanej przez nie działalności 
normalizacyjnej dla mikroprzedsiębiorstw 
i małych przedsiębiorstw, konsumentów, 
w tym osób niepełnosprawnych, ekologów, 
pracowników i innych zainteresowanych 
grup społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka, która odzwierciedla ust. 41 rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przyszłości europejskiej normalizacji, w żaden sposób nie wpłynie na stabilność finansową 
krajowych organów normalizacyjnych, ponieważ opłaty za uczestnictwo wnoszone, w 
stosownych przypadkach, przez ograniczoną liczbę mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw oraz zainteresowanych grup społecznych, które uczestniczą w krajowej 
działalności normalizacyjnej, stanowią nieznaczną część dochodów krajowych organów 
normalizacyjnych.

Poprawka 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
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Uczestnictwo organów publicznych w 
normalizacji europejskiej

Państwa członkowskie wspierają 
uczestnictwo organów publicznych, w 
szczególności organów sprawujących 
nadzór rynku, w krajowej działalności
normalizacyjnej mającej na celu 
opracowanie lub przegląd norm na 
wniosek Komisji zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęcanie organów publicznych do uczestnictwa jest bardziej realistycznym celem niż 
zapewnienie ich udziału, a poza tym nadal uznaje ich ważną rolę.

Poprawka 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
Uczestnictwo organów publicznych w 

normalizacji europejskiej
Państwa członkowskie wspierają 
uczestnictwo organów publicznych, w tym 
organów sprawujących nadzór rynku, we 
wszystkich działaniach normalizacyjnych 
mających na celu opracowanie lub 
przegląd norm na wniosek Komisji 
zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Organy publiczne powinny być zaangażowane na szczeblu krajowym. Angażowanie organów 
publicznych w ustanawianie norm w każdym przypadku nie powinno być wymagane, gdyż 
byłoby to sprzeczne z zasadą dobrowolnej normalizacji. Udział organów publicznych będzie 
się zasadniczo ograniczał do kwestii związanych z interesem publicznym.
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Poprawka 184
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
w zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7.

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
w zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. en

Poprawka 185
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
w zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7.

1. Po konsultacji z europejskimi organami 
normalizacyjnymi i wszystkimi 
właściwymi zainteresowanymi stronami, w 
tym z organizacjami, o których mowa w 
załączniku III, Komisja przyjmuje roczny 
program prac w zakresie normalizacji 
europejskiej, w którym wskazuje się normy 
europejskie i europejskie dokumenty 
normalizacyjne, o które Komisja zamierza 
wystąpić do europejskich organów 
normalizacyjnych zgodnie z art. 7.

Or. fr

Poprawka 186
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W programie prac w zakresie 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w ust. 1, określa się szczegółowe cele i 
politykę, którym mają odpowiadać normy 
europejskie i inne europejskie dokumenty 
normalizacyjne, o które Komisja zamierza 
wystąpić do europejskich organów 
normalizacyjnych. W pilnych przypadkach 
Komisja może wydawać wnioski bez 
wcześniejszego wskazania.

2. W programie prac w zakresie 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w ust. 1, określa się szczegółowe cele i 
politykę, którym mają odpowiadać normy 
europejskie i inne europejskie dokumenty 
normalizacyjne, o które Komisja zamierza 
wystąpić do europejskich organów 
normalizacyjnych. W pilnych przypadkach 
Komisja może wydawać wnioski po 
konsultacji ze strategicznym forum ds. 
systemu normalizacji europejskiej, o 
którym mowa w art. 6 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 187
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ten roczny program prac w zakresie 
normalizacji europejskiej podlega 
przeglądowi dokonywanemu przez 
wszystkie zainteresowane strony w celu 
zapewnienia jego znaczenia na rynku.

Or. en

Poprawka 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia strategiczne forum 
ds. systemu normalizacji europejskiej w 
celu umożliwienia konsultacji z 
właściwymi europejskimi 
zainteresowanymi podmiotami i stronami, 
w tym organizacjami, o których mowa w 
załączniku III, oraz ich koordynacji z 
perspektywy europejskich priorytetów 
politycznych i inicjatyw. Z tą skupiającą 
wiele zainteresowanych stron platformą 
przeprowadza się konsultacje przed 
przyjęciem wieloletniego programu prac w 
zakresie normalizacji europejskiej, o 
którym mowa w ust. 1, oraz na każdy 
wniosek o normalizację, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1. Forum to wykorzystuje się 
również jako platformę z udziałem wielu 
zainteresowanych stron w dziedzinie TIK, 
zaproponowaną w komunikacie Komisji 
COM(2011)0311. 

Or. en

Poprawka 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
cele polityczne wyraźnie określone we 
wniosku Komisji i opierać się na 
konsensusie.

Or. en
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Poprawka 190
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
rozsądnym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie. W tym celu wniosek Komisji 
wydaje się po konsultacji z europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi 
i zainteresowanymi stronami 
uczestniczącymi w platformie z udziałem 
wielu zainteresowanych stron, o której 
mowa w art. 18a.

Or. en

Poprawka 191
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, przyjmuje się po 
przeprowadzonej w rozsądnym terminie 
konsultacji z komitetem ekspertów 
krajowych ustanowionym, w stosownych 
przypadkach, na mocy odpowiedniej 
dyrektywy sektorowej.

Or. en
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Poprawka 192
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, być zgodne z 
zasadą projektowania uniwersalnego, 
uwzględniać interes publiczny i opierać się 
na konsensusie. Europejskie organy 
normalizacyjne przestrzegają ustalonego 
terminu bez uszczerbku dla wymogu, o 
którym mowa w art. 5 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 193
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie. Europejskie organizacje 
zainteresowanych stron, o których mowa 
w załączniku III, są odpowiednio 
informowane.
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Or. en

Poprawka 194
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny, w tym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych, i opierać się na 
konsensusie.

Or. el

Poprawka 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni europejski organ 
normalizacyjny wskazuje w ciągu jednego 
miesiąca od jego otrzymania, czy 
przyjmuje wniosek, o którym mowa w ust. 
1.

2. Odpowiedni europejski organ 
normalizacyjny, pod warunkiem że 
przeprowadzono z nim należyte 
konsultacje w trakcie procesu 
opracowywania, wskazuje w ciągu trzech 
miesięcy od jego otrzymania, czy 
przyjmuje wniosek, o którym mowa w ust. 
1.

Or. en
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Poprawka 196
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 
na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

3. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania przyjęcia, o którym mowa w 
ust. 2, Komisja informuje odpowiedni 
europejski organ normalizacyjny o 
przyznaniu dotacji na sporządzenie 
projektu normy europejskiej lub 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna pracować w takim samym tempie jak europejskie organizacje
normalizacyjne, dla których w art. 7 ust. 2 wyznaczono termin wynoszący jeden miesiąc.

Poprawka 197
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 
na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

3. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 
na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 198
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie lub Parlament Europejski 
uważa, że norma zharmonizowana nie 
spełnia w całości wymogów określonych w 
odpowiednim prawodawstwie unijnym, 
które to wymogi w założeniu ma 
obejmować, informuje o tym Komisję.

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 25 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).)

Uzasadnienie

Ponieważ Parlament Europejski uczestniczy w zwykłej procedurze ustawodawczej na takich 
samych zasadach co Rada, Parlamentowi Europejskiemu należy przyznać prawo do 
sprzeciwu wobec normy zharmonizowanej.

Poprawka 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie lub Parlament Europejski 
uważa, że norma zharmonizowana nie 
spełnia w całości wymogów określonych w 
odpowiednim prawodawstwie unijnym, 
które to wymogi w założeniu ma 
obejmować, informuje o tym Komisję oraz 
przedstawia szczegółowe wyjaśnienie i 
dowody w celu podtrzymania swojego 
twierdzenia. Komisja niezwłocznie zwołuje 
strategiczne forum ds. systemu 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2a.
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Or. en

Poprawka 200
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję i szczegółowo uzasadnia 
swoją skargę.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy unikać protekcjonizmu krajowego, który może zagrozić jedności i konkurencyjności 
europejskiej; państwa członkowskie zawsze muszą uzasadniać każdą negatywną ocenę 
rzeczywistej jakości normy zharmonizowanej.

Poprawka 201
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uważa, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w całości 
wymogów określonych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym, które to wymogi 
w założeniu ma obejmować, informuje o 
tym Komisję oraz przedstawia 
szczegółowe wyjaśnienie i dowody w celu 
podtrzymania swojego twierdzenia.
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Or. en

Poprawka 202
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja publikuje i regularnie 
aktualizuje na swojej stronie internetowej 
wykaz norm zharmonizowanych, które 
zostały objęte decyzją, o której mowa w 
ust. 2. 

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 26 sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości 
europejskiej normalizacji (A7-0276/2010).)

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności rynkowej ważne jest, aby decyzja Komisji dotycząca nieuznania 
normy zharmonizowanej ze względu na jej domniemaną niezgodność z przepisami była 
możliwie jak najbardziej przejrzysta.

Poprawka 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2, po konsultacji ze strategicznym 
forum ds. systemu normalizacji 
europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 
2a.

Or. en
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Poprawka 204
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2, po przeprowadzeniu w 
rozsądnym terminie konsultacji z 
komitetem ekspertów krajowych 
ustanowionym, w stosownych 
przypadkach, na mocy odpowiedniej 
dyrektywy sektorowej.

Or. en

Poprawka 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3, po konsultacji ze 
strategicznym forum ds. systemu 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 206
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3, po przeprowadzeniu w 
rozsądnym terminie konsultacji z 
komitetem ekspertów krajowych 
ustanowionym, w stosownych 
przypadkach, na mocy odpowiedniej 
dyrektywy sektorowej.

Or. en

Poprawka 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy Komisja nie zostanie 
poinformowana o jakimkolwiek 
sprzeciwie wobec normy zharmonizowanej 
lub gdy stwierdzi, że wniesiony sprzeciw 
jest nieuzasadniony, Komisja niezwłocznie 
publikuje daną normę zharmonizowaną w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z Uznawanie i stosowanie specyfikacji 
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dziedziny TIK technicznych z dziedziny TIK

Or. en

Poprawka 209
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Uznawanie i stosowanie specyfikacji 
technicznych z dziedziny TIK

Or. en

Poprawka 210
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Uznawanie i stosowanie specyfikacji 
technicznych z dziedziny TIK

Or. en

Poprawka 211
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Uznawanie i stosowanie specyfikacji 
technicznych z dziedziny TIK

Or. en
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Poprawka 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie specyfikacji technicznych z 
dziedziny TIK

Powoływanie się na specyfikacje 
techniczne z dziedziny TIK

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie stosuje się termin „powoływanie się na normy”, a nie „uznawanie norm”.

Poprawka 213
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek państwa członkowskiego, 
organu publicznego albo z własnej 
inicjatywy Komisja może, po konsultacji z 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi oraz z platformą z 
udziałem wielu zainteresowanych stron w 
dziedzinie TIK ustanowioną na mocy 
decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. 
(2011/C 349/04), podjąć decyzję o uznaniu 
możliwości powoływania się w 
zamówieniach publicznych na 
specyfikacje techniczne z dziedziny TIK 
niebędące normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniające wymogi określone w 
załączniku II.

Or. en
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Poprawka 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może, po 
konsultacji z przedstawicielami wszystkich
zainteresowanych stron, w tym z 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi, podjąć decyzję o 
uznaniu za normy TIK specyfikacji 
technicznych niebędących normami 
krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Or. en

Poprawka 215
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek państwa członkowskiego albo 
z własnej inicjatywy Komisja może, po 
konsultacji z europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi, podjąć decyzję o 
uznaniu i stosowaniu specyfikacji 
technicznych TIK niebędących normami 
krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Or. en
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Poprawka 216
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może, po 
konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK 
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Or. en

Poprawka 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o powołaniu się na specyfikacje 
techniczne niebędące normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniające wymogi określone w 
załączniku II jako na normy TIK.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie stosuje się termin „powoływanie się na normy”, a nie „uznawanie norm”.
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Poprawka 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek państwa członkowskiego, 
organu publicznego, o którym mowa w 
dyrektywie 2004/18/WE, albo z własnej 
inicjatywy Komisja może, po konsultacji z 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi i właściwymi 
zainteresowanymi stronami, podjąć 
decyzję o stosowaniu jako norm TIK
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Or. en

Poprawka 219
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy TIK, o których mowa w art. 9, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Specyfikacje techniczne TIK, o których 
mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Or. en

Poprawka 220
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy TIK, o których mowa w art. 9, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Uznane normy TIK, o których mowa w 
art. 9, stanowią wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w 
dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE 
oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Or. en

Poprawka 221
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Stosowanie norm TIK do usług 

socjalnych, w tym świadczeń zdrowotnych
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla norm dotyczących usług. 
System normalizacji europejskiej 
uwzględnia ogólne przepisy ułatwiające 
korzystanie z usług socjalnych, w tym 
świadczeń zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 222
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) weryfikacji jakości norm europejskich 
lub europejskich dokumentów 

skreślona
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normalizacyjnych oraz ich zgodności z 
odpowiednią polityką i prawodawstwem 
Unii;

Or. en

Poprawka 223
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy, seminariów, ocen, 
analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu skrócenie czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych;

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy, seminariów, ocen, 
analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu skrócenie czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych, co nie 
może odbywać się kosztem zasad 
otwartości, jakości, przejrzystości i 
porozumienia między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy, seminariów, ocen, 

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy, w tym współpracy 
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analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu skrócenie czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych;

międzynarodowej, seminariów, ocen, 
analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu skrócenie czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych;

Or. en

Poprawka 225
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy, seminariów, ocen, 
analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu skrócenie czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych;

(c) wykonywania prac wstępnych lub 
pomocniczych w związku z normalizacją 
europejską, w tym badań, działań w 
zakresie współpracy (w tym współpracy 
międzynarodowej), seminariów, ocen, 
analiz porównawczych, prac badawczych, 
prac laboratoryjnych, badań 
międzylaboratoryjnych, prac w zakresie 
oceny zgodności oraz środków mających 
na celu jak największe skrócenie, w 
ramach ograniczeń technicznych i 
finansowych, czasu opracowywania i 
rewizji norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych, przy czym 
nie może się to odbywać kosztem zasad 
otwartości, jakości, przejrzystości i 
porozumienia między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami;

Or. en

Poprawka 226
Heide Rühle



AM\891450PL.doc 97/120 PE480.857v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji 
działalności normalizacyjnej, prowadzenia 
prac technicznych oraz dostarczania 
informacji zainteresowanym stronom;

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji 
działalności normalizacyjnej, prowadzenia 
prac technicznych oraz dostarczania 
informacji zainteresowanym stronom. 
Taka działalność jest dostępna dla osób
niepełnosprawnych na takim samym 
poziomie jak dla wszystkich innych
uczestników.

Or. en

Poprawka 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji
działalności normalizacyjnej, prowadzenia 
prac technicznych oraz dostarczania 
informacji zainteresowanym stronom;

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji 
działalności normalizacyjnej, 
międzynarodowego dialogu w kwestiach 
regulacyjnych, prowadzenia prac 
technicznych oraz dostarczania informacji 
zainteresowanym stronom;

Or. en

Poprawka 228
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji 
działalności normalizacyjnej, prowadzenia 
prac technicznych oraz dostarczania 
informacji zainteresowanym stronom;

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, dialogu 
międzynarodowego i dialogu w kwestiach 
regulacyjnych, koordynacji działalności 
normalizacyjnej, prowadzenia prac 
technicznych oraz dostarczania informacji 
zainteresowanym stronom;

Or. en

Poprawka 229
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, koordynacji 
działalności normalizacyjnej, prowadzenia 
prac technicznych oraz dostarczania 
informacji zainteresowanym stronom;

(d) działalności centralnych sekretariatów 
europejskich organów normalizacyjnych, 
w tym kształtowania polityki, współpracy 
międzynarodowej i rozmów dotyczących 
norm, koordynacji działalności 
normalizacyjnej, prowadzenia prac 
technicznych oraz dostarczania informacji 
zainteresowanym stronom;

Or. en

Poprawka 230
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane,
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 

(e) tłumaczenia norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych stosowanych dla 
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stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i 
prawodawstwa na języki urzędowe Unii 
inne niż języki robocze europejskich 
organów normalizacyjnych lub, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
języki inne niż języki urzędowe Unii;

wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa 
na języki urzędowe Unii inne niż języki 
robocze europejskich organów 
normalizacyjnych lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, na języki inne 
niż języki urzędowe Unii;

Or. el

Poprawka 231
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, informacji o 
najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających;

(f) sporządzania łatwo dostępnych
informacji mających na celu wyjaśnienie, 
interpretację i uproszczenie norm 
europejskich lub europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, informacji o 
najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających. Tego rodzaju 
informacje i materiały są również 
dostępne dla osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, informacji o 

f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, informacji o 
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najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających;

najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających. Tego rodzaju 
informacje i materiały są udostępniane w 
łatwo dostępnym formacie elektronicznym 
lub formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 233
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, informacji o 
najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających;

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania 
podręczników użytkownika, streszczeń 
norm, informacji o najlepszych praktykach 
oraz prowadzenia działań 
uświadamiających;

Or. fr

Uzasadnienie

Złożoność norm i brak środków lub umiejętności często mogą zniechęcać małe 
przedsiębiorstwa do stosowania norm. Dlatego też powinno się udostępniać odpowiednie 
streszczenia zawierające ważne informacje, co ułatwi stosowanie norm.

Poprawka 234
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sporządzania informacji mających na (f) sporządzania informacji mających na 
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celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania
podręczników użytkownika, informacji o 
najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających;

celu wyjaśnienie, interpretację i 
przedstawienie w uproszczony sposób 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych, na 
przykład w formie podręczników 
użytkownika, streszczeń norm, zbiorów 
najlepszych praktyk, strategii 
uświadamiających oraz programów 
szkoleniowych;

Or. el

Poprawka 235
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) nieodpłatnej dystrybucji norm 
zharmonizowanych;

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na to, że prawodawstwo europejskie przewiduje de facto obowiązkowy charakter 
norm, co dotyczy również „norm zharmonizowanych”, normy te powinny być udostępniane 
nieodpłatnie. W sektorze kolejowym normy zharmonizowane są opracowywane w celu 
ustanowienia domniemania zgodności ze specyfikacjami technicznymi interoperacyjności na 
podstawie dyrektywy 2008/5 w sprawie interoperacyjności kolei. Ze względu na ich quasi-
obowiązkowy charakter normy te powinny być udostępniane nieodpłatnie.

Poprawka 236
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ekspertyz prawnych i technicznych, w 
tym badań, w związku z oceną 

(b) ekspertyz prawnych i technicznych, w 
tym badań, w związku z oceną 



PE480.857v01-00 102/120 AM\891450PL.doc

PL

zapotrzebowania na normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne 
oraz ich opracowywaniem;

zapotrzebowania na normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne 
oraz ich opracowywaniem i szkoleniem 
ekspertów;

Or. fr

Poprawka 237
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dotacje na działania; (a) dotacje na działania, oparte na rocznym 
orientacyjnym planie pracy 
zaproponowanym przez europejskie 
organizacje normalizacyjne;

Or. en

Poprawka 238
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dotacje na działalność dla europejskich 
organów normalizacyjnych i organizacji, o 
których mowa w załączniku III, zgodnie z 
zasadami określonymi w rozporządzeniu 
(WE, Euratom) nr 1605/2002. W 
przypadku ponowienia dotacje na 
działalność nie są zmniejszane w sposób 
automatyczny.

(b) dotacje na działalność dla europejskich 
organizacji normalizacyjnych i 
organizacji, o których mowa w załączniku 
III, zgodnie z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 
1605/2002. W przypadku ponowienia 
dotacje na działalność nie są zmniejszane 
w sposób automatyczny.  

Or. en
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Poprawka 239
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dopilnowuje, aby wnioski 
dotyczące dotacji na działania i dotacji na 
działalność były oceniane przez 
europejskie organizacje normalizacyjne w 
ciągu dwóch miesięcy od ich przedłożenia 
oraz aby w przypadku zatwierdzenia tych 
wniosków umowy można było podpisać w 
ciągu dwóch dodatkowych miesięcy.

Or. en

Poprawka 240
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zasad finansowania, o których mowa w 
ust. 1 i 2, i kwot dotacji oraz, w 
stosownych przypadkach, w sprawie 
maksymalnego udziału w finansowaniu 
poszczególnych rodzajów działalności.

3. Komisja uzgadnia z europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi zasady
finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, 
i kwoty dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach, maksymalny udział w 
finansowaniu poszczególnych rodzajów 
działalności. Takie uzgodnienie opiera się 
na wieloletnim planie finansowym, który 
zawiera jasne wskazówki obowiązujące 
wszystkie właściwe służby Komisji.

Or. en

Poprawka 241
Małgorzata Handzlik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
zasad finansowania, o których mowa w ust. 
1 i 2, i kwot dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach, w sprawie maksymalnego 
udziału w finansowaniu poszczególnych 
rodzajów działalności.

3. Komisja, po konsultacji z europejskimi 
organami normalizacyjnymi, podejmuje 
decyzję w sprawie zasad finansowania, o 
których mowa w ust. 1 i 2, i kwot dotacji 
oraz, w stosownych przypadkach, w 
sprawie maksymalnego udziału w 
finansowaniu poszczególnych rodzajów 
działalności.

Or. en

Poprawka 242
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ponadto, niezależnie od powyższego, w 
odniesieniu do dotacji na działania 
Komisja ustala odsetek finansowania 
rocznego planu pracy.

Or. en

Poprawka 243
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
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zgodnie z art. 5 ust. 1. zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile właściwi 
eksperci ze strony wymienionych 
zainteresowanych stron są dostępni i 
wyrażają chęć uczestnictwa w pracach.

Or. en

Poprawka 244
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane i 
odpowiednio uczestniczą w pracach nad 
normalizacją europejską, zgodnie z art. 5 
ust. 1.

Or. fr

Poprawka 245
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

(b) europejskie organizacje 
normalizacyjne umożliwiają odpowiednie 
uczestnictwo MŚP, organizacji 
konsumenckich i pracowników, a strony 
zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – wprowadzenie – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – wprowadzenie – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) decyzje, o których mowa w lit. a) i b), 
przyjmuje się po konsultacji z 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi oraz ze strategicznym 
forum ds. systemu normalizacji 
europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 
2a.

Or. en

Poprawka 248
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Decyzje, o których mowa w lit. a) i b), 
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przyjmuje się po konsultacji z 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje mają kluczowe znaczenie dla systemu normalizacji i w związku z tym w proces ich 
podejmowania należy zaangażować europejskie organizacje normalizacyjne.

Poprawka 249
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet 
co najmniej dwa razy w roku spotyka się z 
europejskimi i krajowymi organizacjami 
normalizacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje mają kluczowe znaczenie dla systemu normalizacji i w związku z tym w proces ich 
podejmowania należy zaangażować europejskie organizacje normalizacyjne.

Poprawka 250
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Platforma z udziałem wielu 

zainteresowanych stron
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1. Celem ustanowienia platformy z 
udziałem wielu zainteresowanych stron 
jest doradzanie Komisji i komitetowi, o 
którym mowa w art. 18, w kwestiach 
związanych z wdrażaniem europejskiej 
polityki normalizacyjnej zgodnie z 
regulacyjnym podejściem do normalizacji 
i jej wpływem gospodarczym i społecznym.
2. W skład platformy z udziałem wielu 
zainteresowanych stron wchodzą:
a) przedstawiciele organów publicznych 
państw członkowskich;
b) organizacje europejskie, o których 
mowa w załączniku III;
c) europejskie organizacje
normalizacyjne;
d) organizacje europejskie reprezentujące 
sektor przemysłu i inne zainteresowane 
grupy społeczne.
3. Konsultacje z platformą z udziałem 
wielu zainteresowanych stron 
przeprowadza się:
a) w trakcie przygotowania wniosków w 
sprawie nowych norm kierowanych do 
europejskich organizacji
normalizacyjnych zgodnie z art. 7 ust. 1;
b) w przypadku stwierdzenia przez 
właściwą zainteresowaną stronę, w tym 
organy nadzoru rynku, uchybień w 
normach.  

Or. en

Poprawka 251
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 1. Europejskie organy normalizacyjne 
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przesyłają Komisji sprawozdanie roczne z 
wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Zawiera ono szczegółowe informacje na 
temat:

przesyłają Komisji sprawozdanie roczne z 
wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Zawiera ono informacje na temat:

Or. en

Poprawka 252
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Przegląd

Przeglądu niniejszego rozporządzenia 
dokonuje się pięć lat po jego wejściu w 
życie w celu oceny postępów w osiąganiu
wyznaczonych w nim celów.

Or. en

Poprawka 253
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w art. 6 ust. 3 skreśla się pierwsze tiret; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł, o którym mowa, dotyczy upoważnień. Koncepcja upoważnień została usunięta z art. 7 
przedmiotowego wniosku ustawodawczego, a okres nieprzekraczający jednego miesiąca 
uniemożliwia europejskim organizacjom normalizacyjnym przeprowadzenie przydatnych 
konsultacji z krajowymi organizacjami normalizacyjnymi. Do tej pory upoważnienia związane 
z normalizacją działalności kolejowej były zatwierdzane w drodze podwójnego przesłuchania 
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w komitecie: uzyskanie opinii komitetu sektorowego i zatwierdzenie przez Komitet ds. Norm i 
Przepisów Technicznych.

Poprawka 254
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wykaz krajowych 
organów normalizacyjnych i wszelkie jego 
aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

W koordynacji z europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi Komisja 
publikuje wykaz krajowych organizacji
normalizacyjnych i wszelkie jego 
aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Przed dokonaniem jakichkolwiek aktualizacji Komisja powinna skonsultować się z 
europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Taka koordynacja zapewni spójność systemu i 
zgodność z zasadą krajowej delegacji.

Poprawka 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wykaz krajowych 
organów normalizacyjnych i wszelkie jego 
aktualizacje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Po konsultacji z europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi Komisja 
publikuje wykaz krajowych organizacji
normalizacyjnych i wszelkie jego 
aktualizacje na swojej stronie internetowej 
i w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYMOGI W ZAKRESIE UZNAWANIA 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Z 
DZIEDZINY TIK

WYMOGI W ZAKRESIE STOSOWANIA 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Z 
DZIEDZINY TIK

Or. en

Poprawka 257
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 2 – litera a) – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

specyfikacje techniczne zostały 
opracowane w oparciu o otwarte 
podejmowanie decyzji, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty działające na rynku lub na 
rynkach objętych daną normą;

specyfikacje techniczne zostały 
opracowane w oparciu o otwarte 
podejmowanie decyzji, w którym mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
strony działające na rynku lub na rynkach 
objętych daną specyfikacją techniczną;

Or. en

Poprawka 258
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w celu osiągnięcia równowagi dążono 
do udziału zainteresowanych stron
należących do wszystkich kategorii.

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Or. en

Poprawka 259
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) właściwa reprezentacja:
(i) specyfikacje techniczne zostały 
opracowane z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron;
(ii) reprezentacja wszystkich kategorii 
zainteresowanych stron była 
zrównoważona.

Or. en

Poprawka 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) licencji na korzystanie z praw własności 
intelektualnej niezbędnych do wdrożenia 
specyfikacji udziela się wnioskodawcom 
na (godziwych,) rozsądnych i 
niedyskryminacyjnych warunkach (tzw. 
zasada (F)RAND), co oznacza m.in., że 
posiadacz praw własności intelektualnej 
może, wedle własnego uznania, 
nieodpłatnie udzielić licencji na 
korzystanie z niezbędnej własności 
intelektualnej;

c) licencji na korzystanie z praw własności 
intelektualnej niezbędnych do wdrożenia 
specyfikacji udziela się wnioskodawcom 
na (godziwych) rozsądnych i 
niedyskryminacyjnych warunkach (tzw. 
zasada (F)RAND), co obejmuje 
nieodpłatne udzielenie licencji na 
korzystanie z niezbędnej własności 
intelektualnej;

Or. en
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Poprawka 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 3 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) spójność: 
specyfikacje nie są sprzeczne z 
istniejącymi normami europejskimi lub 
międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność i zastosowanie norm europejskich na szczeblu międzynarodowym ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia konkurencyjności i celów z zakresu innowacyjności.

Poprawka 262
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 3 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) poszanowanie zasady spójności: 
specyfikacje techniczne nie mogą stać w 
sprzeczności z już istniejącymi lub 
opracowywanymi krajowymi, 
europejskimi i międzynarodowymi 
normami ani nie mogą ich powielać.

Or. fr

Poprawka 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – punkt 3 – litera fb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) proces legitymizacji: 
specyfikacje zostały zatwierdzone w 
ramach procesu legitymizacji, który 
obejmował konsultacje publiczne z 
udziałem europejskich i krajowych 
organów normalizacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by nowe normy były dostosowane do istniejącego systemu oraz by bariery 
w handlu i innowacjach nie wynikały ze sprzecznych norm. Pod tym względem pomocne 
okażą się silne procesy legitymizacji.

Poprawka 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Organizacja europejska reprezentująca 
MŚP w działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

(a) Horyzontalna organizacja europejska 
reprezentująca zakłady rzemieślnicze i 
MŚP w działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

Or. en

Poprawka 265
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Organizacja europejska reprezentująca 
MŚP w działaniach z zakresu normalizacji 

(a) Organizacja europejska i krajowa 
reprezentująca MŚP w działaniach z 
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europejskiej, która: zakresu normalizacji europejskiej, która:

Or. de

Uzasadnienie

W celu dalszego dostosowania procesu planowania normalizacji do warunków rynkowych 
oraz w celu zapewnienia jego praktycznego zastosowania dialog służący zwiększeniu 
zaangażowania MŚP i ich przedstawicieli w procedury normalizacji powinien zostać 
zorganizowany w sposób umożliwiający bezpośredni udział na szczeblu krajowym, bez 
„filtracji” międzynarodowej.  W interesie, między innymi, zorganizowanego dialogu, nie 
powinno się osłabiać istniejących ustaleń dotyczących zaangażowania MŚP za 
pośrednictwem krajowych organów normalizacyjnych.

Poprawka 266
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów konsumentów 
w procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów konsumentów, 
w tym konsumentów, którzy znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji ze względu na 
swoją ułomność umysłową lub fizyczną, 
wiek lub łatwowierność, w procesie 
normalizacji na poziomie europejskim;

Or. fr

Poprawka 267
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Organizacja europejska reprezentująca 
interesy społeczne w działaniach z zakresu 
normalizacji europejskiej, która:

d) Organizacja europejska, rozumiana jako 
związek zawodowy lub organizacja 
reprezentująca pracowników, 
reprezentująca interesy społeczne w 



PE480.857v01-00 116/120 AM\891450PL.doc

PL

działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

Or. en

Poprawka 268
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Organizacja europejska reprezentująca 
interesy społeczne w działaniach z zakresu 
normalizacji europejskiej, która:

(d) Organizacja europejska reprezentująca 
w działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej interesy pracowników 
związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w 
miejscu pracy, która:

Or. en

Uzasadnienie

Celem lit. d) załącznika III jest uwzględnienie organizacji europejskiej reprezentującej w 
działaniach z zakresu normalizacji europejskiej interesy pracowników związane z 
bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Termin „interesy społeczne” jest zbyt szeroki i 
może skutkować niepewnością prawa. Organizacje europejskie reprezentujące inne interesy 
społeczne zostały uwzględnione w oddzielnej poprawce.

Poprawka 269
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jest pozarządowa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, niezależna od interesów 
branżowych, handlowych, gospodarczych 
ani innego rodzaju sprzecznych interesów;

(i) jest pozarządowa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, przedstawicielska, 
niezależna od interesów branżowych, 
handlowych, gospodarczych ani innego 
rodzaju sprzecznych interesów;

Or. en



AM\891450PL.doc 117/120 PE480.857v01-00

PL

Poprawka 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jest pozarządowa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, niezależna od interesów 
branżowych, handlowych, gospodarczych 
ani innego rodzaju sprzecznych interesów;

(i) jest pozarządowa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, przedstawicielska, 
niezależna od interesów branżowych, 
handlowych, gospodarczych ani innego 
rodzaju sprzecznych interesów;

Or. en

Poprawka 271
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych i 
grup znajdujących się w trudnej sytuacji, 
do których zalicza się osoby 
niepełnosprawne, w procesie normalizacji 
na poziomie europejskim;

Or. en

Poprawka 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ma za swe cele i działania statutowe (ii) ma za swe cele i działania statutowe 
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reprezentowanie interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

reprezentowanie interesów społecznych i 
grup znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, do których zalicza się 
osoby niepełnosprawne, w procesie 
normalizacji na poziomie europejskim;

Or. en

Poprawka 273
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych
grup znajdujących się w trudnej sytuacji, 
do których zalicza się osoby 
niepełnosprawne, w procesie normalizacji 
na poziomie europejskim;

Or. el

Poprawka 274
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów pracowników w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;

Or. en

Uzasadnienie

Celem lit. d) załącznika III jest uwzględnienie organizacji europejskiej reprezentującej w 
działaniach z zakresu normalizacji europejskiej interesy pracowników związane z 
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bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Termin „interesy społeczne” jest zbyt szeroki i 
może skutkować niepewnością prawa. Organizacje europejskie reprezentujące inne interesy 
społeczne zostały uwzględnione w oddzielnej poprawce.

Poprawka 275
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera d) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) została upoważniona w co najmniej 
dwóch trzecich państw członkowskich 
przez krajowe organizacje społeczne
nienastawione na zysk do reprezentowania 
interesów społecznych w procesie 
normalizacji na poziomie europejskim.

(iii) została upoważniona w co najmniej 
dwóch trzecich państw członkowskich 
przez krajowe organizacje pracownicze 
nienastawione na zysk do reprezentowania 
interesów pracowników w procesie 
normalizacji na poziomie europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Celem lit. d) załącznika III jest uwzględnienie organizacji europejskiej reprezentującej w 
działaniach z zakresu normalizacji europejskiej interesy pracowników związane z 
bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Termin „interesy społeczne” jest zbyt szeroki i 
może skutkować niepewnością prawa. Organizacje europejskie reprezentujące inne interesy 
społeczne zostały uwzględnione w oddzielnej poprawce.

Poprawka 276
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Organizacja europejska 
reprezentująca w działaniach z zakresu 
normalizacji europejskiej interesy 
społeczne inne od tych, o których mowa w 
lit. b), c) i d), która:
(i) jest pozarządowa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, niezależna od interesów 
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branżowych, handlowych, gospodarczych 
oraz innego rodzaju sprzecznych 
interesów;
(ii) ma za swe cele i działania statutowe 
reprezentowanie interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim;
(iii) została upoważniona w co najmniej 
dwóch trzecich państw członkowskich 
przez krajowe organizacje społeczne 
nienastawione na zysk do 
reprezentowania interesów społecznych w 
procesie normalizacji na poziomie 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia tworzenie i przyszłe wsparcie ze strony Unii innych organizacji 
europejskich reprezentujących interesy społeczne, które obecnie nie są uwzględnione w 
załączniku III, pod warunkiem że organizacje te będą spełniały kryteria określone we 
wspomnianym załączniku.


