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Ændringsforslag 66
António Fernando Correia De Campos

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europæisk standardisering er også med 
til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Standardisering 
har betydelige positive økonomiske 
virkninger, f.eks. ved at fremme den 
økonomiske integration på det indre 
marked og udviklingen af nye og bedre 
produkter eller markeder og bedre 
forsyningsbetingelser. Standarder skærper 
normalt konkurrencen og mindsker 
produktions- og salgsomkostningerne og 
gavner dermed økonomien som helhed. 
Standarder kan opretholde og forbedre 
kvaliteten, give information og sikre 
interoperabilitet og kompatibilitet og 
derved øge værdien for forbrugerne.

(2) Europæisk standardisering er også med 
til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Standardisering 
har betydelige positive økonomiske 
virkninger, f.eks. ved at fremme den 
økonomiske integration på det indre 
marked og udviklingen af nye og bedre 
produkter eller markeder og bedre 
forsyningsbetingelser. Standarder skærper 
normalt konkurrencen og mindsker 
produktions- og salgsomkostningerne og 
gavner dermed økonomien som helhed og 
forbrugerne i særdeleshed.. Standarder 
kan opretholde og forbedre kvaliteten, give 
information og sikre interoperabilitet og 
kompatibilitet og derved øge sikkerheden 
og værdien for forbrugerne.

Or. pt

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed bør være en konstant prioritet med henblik på at 
styrke den europæiske konkurrenceevne og det indre marked.

Ændringsforslag 67
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europæisk standardisering er også med
til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Standardisering
har betydelige positive økonomiske 
virkninger, f.eks. ved at fremme den 
økonomiske integration på det indre 
marked og udviklingen af nye og bedre 
produkter eller markeder og bedre 
forsyningsbetingelser. Standarder skærper 
normalt konkurrencen og mindsker 
produktions- og salgsomkostningerne og 
gavner dermed økonomien som helhed.
Standarder kan opretholde og forbedre 
kvaliteten, give information og sikre
interoperabilitet og kompatibilitet og 
derved øge værdien for forbrugerne.

(2) Europæisk standardisering kan også
bidrage til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Standardisering
fremmer den økonomiske integration på 
det indre marked og kan bidrage til
udviklingen af nye og bedre produkter eller 
markeder og bedre forsyningsbetingelser
Standarder skærper normalt konkurrencen 
og mindsker produktions- og 
salgsomkostningerne og gavner dermed 
økonomien som helhed. Standarder kan
bidrage til at opretholde og forbedre 
kvaliteten og fungere som indikator for
interoperabilitet og kompatibilitet.

Or. de

Ændringsforslag 68
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europæiske standarder bør fortsat 
vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

(3) Europæiske standarder bør fortsat 
vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI), samtidig 
med at det sikres, at interessentgrupper 
såsom repræsentanter for små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer 
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inddrages og høres i processens 
indledende faser.

Or. de

Ændringsforslag 69
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europæiske standarder bør fortsat 
vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

(3) Det europæiske 
standardiseringssystem bør fortsat være 
en frivillig og markedsdrevet proces og 
bygge på de standardiseringsprincipper, 
som er fastlagt af 
Verdenshandelsorganisationen inden for 
rammerne af aftalen om tekniske 
handelshindringer. Europæiske standarder 
bør fortsat vedtages af de europæiske 
standardiseringsorganer, dvs. Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN), Den Europæiske Komité for 
Elektronisk Standardisering (CENELEC) 
og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 
for Telekommunikation (ETSI).

Or. en

Begrundelse

Kommissionen refererer i sin meddelelse om en strategisk vision for europæiske standarder 
(COM(2011)311) til WTO' aftale om tekniske handelshindringer som et internationalt 
vedtaget grundlag for standardiseringens grundprincipper. Der bør i forbindelse med denne 
forordning og i overensstemmelse med EU's bestræbelser for at fremme det internationale 
samarbejde om standarder refereres til internationalt anerkendte WTO-kriterier. 
Fastlæggelse af nye lister med principper risikerer at komme i konflikt med disse kriterier.

Ændringsforslag 70
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Europæiske standarder spiller en meget 
vigtig rolle i det indre marked, først og 
fremmest gennem formodning om 
overensstemmelse for produkter, der 
bringes i omsætning, med de væsentlige 
krav til disse produkter som fastlagt i EU's 
harmoniseringslovgivning.

(4) Europæiske standarder spiller en meget 
vigtig rolle i det indre marked, for 
eksempel gennem formodning om 
overensstemmelse for produkter, der 
bringes i omsætning, med de væsentlige 
krav til disse produkter som fastlagt i EU's 
harmoniseringslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Hovedparten af standarderne tjener ikke direkte som støtte for europæiske politikker og love, 
hvorfor teksten er vildledende.

Ændringsforslag 71
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
være præcise, når de fastlægger de 
væsentlige krav i EU's lovgivning om 
harmonisering af betingelserne for 
markedsføring af produkter, med henblik 
på at undgå misforståelser fra 
standardiseringsorganernes side med 
hensyn til lovgivningens formål og 
tilsigtede beskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Se ordlyden af punkt 15 i Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om fremtiden 
for europæisk standardisering.
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Ændringsforslag 72
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(5a) Europa-Parlamentet afgav i sin 
beslutning af 21. oktober 2010 om 
fremtiden for europæisk standardisering 
en række vigtige strategiske henstillinger 
vedrørende revisionen af det europæiske 
standardiseringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 73
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Ved udformningen af harmoniserede 
standarder bør Kommissionen altid 
overholde proportionalitetsprincippet; 
standarder, der fremstår som absurde og 
uforståelige i almindelige menneskers 
øjne, bør undgås.

Or. de

Ændringsforslag 74
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
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2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked5 fastsættes generelle bestemmelser, 
der letter udøvelse af etableringsfriheden 
for tjenesteydere og den fri bevægelighed 
for tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser.

2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked5 fastsættes generelle bestemmelser, 
der letter udøvelse af etableringsfriheden 
for tjenesteydere og den fri bevægelighed 
for tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser, dog med undtagelse af 
sundhedsydelser og farmaceutiske 
tjenesteydelser, der udføres af fagfolk i 
sundhedssektoren. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser.

__________________
1EUT L 376 af 27.12.2006. 

Or. en

Ændringsforslag 75
Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
fastsættes generelle bestemmelser, der 
letter udøvelse af etableringsfriheden for 
tjenesteydere og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser.

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre 
marked5 fastsættes generelle bestemmelser, 
der letter udøvelse af etableringsfriheden 
for tjenesteydere og den fri bevægelighed 
for tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser, dog med undtagelse af 
sundhedsydelser og farmaceutiske 
tjenesteydelser, der udføres af fagfolk i 
sundhedssektoren. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 76
Toine Manders
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
fastsættes generelle bestemmelser, der 
letter udøvelse af etableringsfriheden for 
tjenesteydere og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser.

(7) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
fastsættes generelle bestemmelser, der 
letter udøvelse af etableringsfriheden for 
tjenesteydere og den fri bevægelighed for 
tjenesteydelser, samtidig med at der 
opretholdes et højt kvalitetsniveau for 
tjenesteydelser. Det forpligter 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
Kommissionen at tilskynde til udviklingen 
af frivillige europæiske standarder med det 
formål at fremme kompatibiliteten mellem 
tjenesteydelser leveret af udbydere i 
forskellige medlemsstater, oplysninger til 
modtagerne og kvaliteten af 
tjenesteydelserne. Direktiv 98/34/EF finder 
dog kun anvendelse på produkter, mens 
standarder for tjenesteydelser ikke 
udtrykkeligt er omfattet af direktivet. 
Skillelinjen mellem tjenesteydelser og 
varer er dog ved at blive mindre relevant i 
det indre marked. I praksis er det ikke altid 
muligt at skelne klart mellem standarder 
for produkter og standarder for 
tjenesteydelser. Mange produktstandarder 
har en tjenesteydelsesbestandel, mens 
standarder for tjenesteydelser ofte også 
vedrører produkter. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse lovgivningsrammen 
til disse nye omstændigheder ved at udvide 
dens dækningsområde til standarder for 
tjenesteydelser, inklusive sociale ydelser 
og sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der bør tages fornødent hensyn til 
den eksisterende EU-lovgivning om 
tjenesteydelser på det indre marked, 
herunder navnlig de arbejdsretlige 
bestemmelser i artikel 1, stk. 6-7, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked1.
__________________
1EUT L 376 af 27.12.2006. 

Or. en

Ændringsforslag 78
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Denne forordnings bestemmelser 
berører ikke forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter, herunder retten 
til at forhandle og indgå kollektive aftaler 
samt retten til at strejke og gennemføre 
faglige aktioner i overensstemmelse med 
national ret og praksis under overholdelse 
af EU-retten. Forordningen berører heller 
ikke medlemsstaternes lovgivning om 
social sikring.

Or. en

(Se ordlyden af betragtning 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006).

Ændringsforslag 79
Lara Comi
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser bør være markedsdrevet, 
hvorved de behov, som de økonomiske 
aktører og interesseparter, der direkte eller 
indirekte berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og den bør tage hensyn til 
samfundets interesser og være baseret på 
konsensus. Standarderne bør først og 
fremmest fokusere på tjenesteydelser i 
tilknytning til produkter og processer.

(8) Udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser bør være markedsdrevet, 
hvorved de behov, som de økonomiske 
aktører og interesseparter, der direkte eller 
indirekte berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og den bør tage hensyn til 
samfundets interesser og være baseret på 
konsensus. Standarderne bør først og 
fremmest fokusere på tjenesteydelser i 
tilknytning til produkter og processer.
Sådanne standarder bør følgelig ikke 
omfatte tjenesteydelser, der udføres som 
led i udøvelsen af et liberalt erhverv som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. 
september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Denne forordning omfatter 
standardisering af tjenesteydelser 
vedrørende varer eller digitalt indhold, 
såsom installation, vedligeholdelse, 
reparation eller anden behandling. Den 
omfatter derimod ikke standardisering af 
intellektuelle ydelser som defineret i 
direktiv 2005/36/EF eller af 
tjenesteydelser på det sociale, 
sundhedsmæssige eller farmaceutiske 
område. Sådanne ydelser leveres 
personligt, på eget ansvar og 
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erhvervsmæssigt uafhængigt samt på 
grundlag af relevante erhvervsmæssige 
kvalifikationer i opdragsgiverens og 
almenhedens interesse.

Or. en

Ændringsforslag 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Inden for Unionen vedtages nationale 
standarder af nationale 
standardiseringsorganer, hvilket kan føre til 
modstridende standarder og tekniske 
hindringer i det indre marked. Det er derfor 
nødvendigt for det indre marked og for 
virkningen af standardiseringen i EU at 
bekræfte den nuværende regelmæssige 
udveksling af oplysninger mellem de 
nationale standardiseringsorganer og 
Kommissionen om igangværende og 
fremtidigt standardiseringsarbejde. Denne 
udveksling af oplysninger bør bringes på 
linje med bilag 3 til aftalen om tekniske 
handelshindringer, der blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 80/271/EØF af 10. 
december 1979 om indgåelse af de 
multilaterale aftaler, der er resultatet af 
handelsforhandlingerne 1973 – 79.

(10) Inden for Unionen vedtages nationale 
standarder af nationale 
standardiseringsorganer, hvilket kan føre til 
modstridende standarder og tekniske 
hindringer i det indre marked. Det er derfor 
nødvendigt for det indre marked og for 
virkningen af standardiseringen i EU at 
bekræfte den nuværende regelmæssige 
udveksling af oplysninger mellem de 
nationale standardiseringsorganer og 
Kommissionen om igangværende og 
fremtidigt standardiseringsarbejde, 
herunder bestemmelserne om de stand 
still-ordninger, der gælder for de 
nationale standardiseringsorganer inden 
for rammerne af de europæiske 
standardiseringsorganer. Denne 
udveksling af oplysninger bør bringes på 
linje med bilag 3 til aftalen om tekniske 
handelshindringer, der blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 80/271/EØF af 10. 
december 1979 om indgåelse af de 
multilaterale aftaler, der er resultatet af 
handelsforhandlingerne 1973 – 79.

Or. en

Ændringsforslag 82
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

(12) Selv om standarder primært er 
markedsdrevne værktøjer, der anvendes af 
interesseparter på frivillig basis, kan de 
bidrage væsentlig til at styrke de 
europæiske politikker, der skal tackle 
samfundets store udfordringer som 
klimaforandringer, bæredygtigt 
ressourceforbrug, aldring, handicap, 
forbrugerbeskyttelse, arbejdstageres 
sikkerhed og øvrige vilkår, social 
inklusion og innovation generelt. Ved at 
være drivkraft for udviklingen af 
europæiske eller internationale standarder 
for varer og teknologier i disse 
ekspanderende markeder vil Europa kunne 
skabe en konkurrencefordel for sine 
virksomheder og fremme handelen.

Or. en

Ændringsforslag 83
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

(12) Standarder kan bidrage til at styrke de 
europæiske politikker, der skal tackle det 
21. århundredes store udfordringer som
globalisering, den økonomiske og 
finansielle krise, klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug,
befolkningens aldring, det indre markeds 
svagheder og innovation generelt. Ved at 
være drivkraft for udviklingen af 
europæiske eller internationale standarder 
for varer og teknologier i disse 
ekspanderende markeder vil Europa kunne 
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skabe en konkurrencefordel for sine 
virksomheder og fremme handelen, 
navnlig for SMV'er, der udgør en stor del 
af de europæiske virksomheder.

Or. pt

Begrundelse

EU står i det 21. århundrede over for en række udfordringer, heriblandt styrkelsen af 
industrien og konkurrenceevnen, som det skal løse for at kunne gøre sig gældende på globalt 
plan. SMV'erne - europæisk erhvervslivs grundpille - bør inddrages aktivt i hele 
standardiseringsprocessen.

Ændringsforslag 84
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen, bevare 
naturressourcerne og fremme den sociale 
inklusion.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring, 
integration af handicappede, social 
inklusion og innovation generelt. Ved at 
være drivkraft for udviklingen af 
europæiske eller internationale standarder 
for varer og teknologier i disse 
ekspanderende markeder vil Europa kunne 
skabe en konkurrencefordel for sine 
virksomheder og fremme handelen.

Or. el

Ændringsforslag 86
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

(12) Standarder kan styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring, 
social inklusion, handicap og innovation 
generelt. Ved at være drivkraft for 
udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

Or. en

Ændringsforslag 87
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(12a) Alle EU's politikker og 
lovgivningsinitiativer bør være i 
overensstemmelse med FN's konvention 
om handicappedes rettigheder, indgået af 
Den Europæiske Union den 23. december 
2010, navnlig artikel 3, 4 og 9. 

Or. en

Begrundelse

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder blev indgået af EU den 23. 
december 2010 (og trådte i kraft den 22. januar 2011). Denne ratifikation, som er den første, 
EU har foretaget af en menneskerettighedstraktat, indebærer, at enhver politik og ethvert 
lovgivningsinitiativ fra EU's side fremover skal overholde denne internationale konvention.

Ændringsforslag 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(12a) Alle EU's politikker og 
lovgivningsinitiativer bør være i 
overensstemmelse med FN's konvention 
om handicappedes rettigheder, indgået af 
Den Europæiske Union den 23. december 
2010, navnlig artikel 3, 4 og 9. 

Or. en

Begrundelse

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder blev indgået af EU den 23. 
december 2010 (og trådte i kraft den 22. januar 2011). Denne ratifikation, som er den første, 
EU har foretaget af en menneskerettighedstraktat, indebærer, at enhver politik og ethvert 
lovgivningsinitiativ fra EU's side fremover skal overholde denne internationale konvention.
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Ændringsforslag 89
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhedernes konkurrenceevne, især 
for de små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV).  Det er derfor af 
afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Or. en

Begrundelse

Dette er en antagelse, som ikke afspejler virkeligheden i de fleste tilfælde og savner et konkret 
belæg. 

Ændringsforslag 90
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 

(13) Standarder er vigtige værktøjer for
virksomhedernes konkurrenceevne, især
for de små og mellemstore virksomheder
(herefter benævnt SMV), hvis deltagelse i 
standardiseringsprocessen er af afgørende 
betydning for de teknologiske fremskridt i 
EU. Standardiseringsreglerne bør derfor 
tilskynde SMV'er til aktivt at bidrage til 
standardiseringsindsatsen med deres 
innovative teknologiske løsninger. Det er
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standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

endvidere af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 91
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV'er).  Det er derfor af 
afgørende betydning, at SMV'ers adgang 
til standarder samt deres repræsentation og 
deltagelse i standardiseringsprocessen 
forbedres på nationalt plan, hvor de kan 
være mere effektive takket være lavere 
omkostninger og fravær af 
sprogbarrierer, i overensstemmelse med 
princippet om national delegation. De 
nationale standardiseringsorganer skal 
sikre, at deres delegerede i de europæiske
tekniske organer tager hensyn til 
SMV'ernes synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 92
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for
virksomhederne, især de små og 

(13) Standarder er vigtige værktøjer for
virksomhedernes konkurrenceevne, især
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mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i
standardiseringsprocessen forbedres, især 
i de tekniske udvalg.

for de små og mellemstore virksomheder
(herefter benævnt SMV), som imidlertid 
ikke i tilstrækkelig grad er repræsenteret 
eller involveret i standardiseringssystemet, 
så der er en risiko for, at standarder ikke 
tager hensyn til SMV'ernes behov og 
problemer. Det er derfor nødvendigt at 
forbedre deres deltagelse på nationalt 
plan, hvor de kan være mere effektive 
takket være lavere omkostninger og 
fravær af sprogbarrierer, i 
overensstemmelse med princippet om 
national delegation 
Standardiseringsregler bør tilskynde 
SMV'er til aktivt at bidrage til udviklingen 
af innovative teknologiske løsninger med 
henblik på standardiseringsprocessen. Det 
er derfor vigtigt, at denne forordning 
bidrager til at forbedre deres 
repræsentation og deltagelse i nationale
tekniske udvalg og sikrer, at de har 
effektiv adgang til standarder.

Or. el

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

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er med dette for øje vigtigt at 
tilskynde de nationale 
standardiseringsorganer til at udveksle 
bedste praksis med hensyn til, hvordan 
man bedst fremmer SMV'ers deltagelse i 
standardiseringsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 94
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Europæiske standarder er af afgørende 
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er generelt
underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor sikre en 
passende repræsentation af SMV’er i den 
europæiske standardiseringsproces gennem 
et organ med egnede kvalifikationer.

(14) Europæiske standarder er af afgørende 
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er på nogle 
områder underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor
tilskynde til og fremme en passende 
repræsentation og deltagelse af SMV’er i 
den europæiske standardiseringsproces.

Or. en

Ændringsforslag 95
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, arbejdsmiljø,
tilgængelighed og andre områder for 
offentlig politik. Det er derfor nødvendigt 
at styrke inddragelsen af og bidragene fra 
alle relevante parter, der repræsenterer 
offentlighedens og samfundets interesser, i 
udarbejdelsen af standarder gennem støtte 
til organisationer, der repræsenterer
forbruger-, arbejdstager-, miljø- og 
samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 96
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at styrke inddragelsen 
af og bidragene fra alle relevante parter, 
der repræsenterer offentlighedens og
samfundets interesser, i udarbejdelsen af 
standarder gennem støtte til organisationer, 
der repræsenterer forbrugere, 
miljøaktivister og arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 97
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbruger-, miljø-, erhvervs-
og samfundsinteresser.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbruger-, miljø-, erhvervs-
og samfundsinteresser.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at styrke inddragelsen 
af og bidragene fra alle relevante parter, 
der repræsenterer offentlighedens og
samfundets interesser, i udarbejdelsen af 
standarder gennem støtte til organisationer, 
der repræsenterer forbrugerne, herunder 
personer med handicap, miljøet, 
arbejdstagerne og andre
samfundsinteresser.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler punkt 31 i Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om 
fremtiden for europæiske standardisering.

Ændringsforslag 100
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
repræsenterer forbruger-, miljø-, 
folkesundheds- og samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 101
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Eftersom disse interesseparter 
almindeligvis står svagt i, eller er helt 
fraværende fra, det nationale 
standardiseringsarbejde, vil deres 
effektive deltagelse på europæisk plan 
underbygge relevansen af en europæisk 
standardiseringsproces baseret på 
princippet om national delegation, 
herunder navnlig den udvikling af 
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standarder, der foregår i CEN og 
CENELEC.  

Or. en

Begrundelse

Se ordlyden af punkt 31 og 34 i Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om 
fremtiden for europæisk standardisering.

Ændringsforslag 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I de fleste medlemsstater viser de 
offentlige myndigheder kun begrænset 
interesse for at deltage i udviklingen af 
standarder på trods af standardiseringens 
betydning som værktøj til understøttelse af 
EU's politikker og lovgivning. Denne 
forordning bør derfor tilskynde de 
offentlige myndigheder til at deltage i alle 
nationale tekniske udvalg som afspejling 
af den udarbejdelse eller revision af 
europæiske standarder, der sker på 
Kommissionens anmodning. De nationale 
myndigheders deltagelse kan især bidrage 
til at sikre, at lovgivningen på de områder, 
der er omfattet af "den nye metode", 
fungerer korrekt, samt undgå, at der 
efterfølgende rejses indsigelse mod 
harmoniserede standarder.

Or. en

Begrundelse

Det er langt mere realistisk at tilskynde til frem for at sikre de offentlige myndigheders 
deltagelse, alt imens man anerkender deres vigtige rolle.
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Ændringsforslag 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I de fleste medlemsstater viser de 
offentlige myndigheder kun begrænset 
interesse for at deltage i udviklingen af 
standarder på trods af standardiseringens 
betydning som værktøj til understøttelse af 
Unionens politikker og lovgivning. Denne 
forordning bør derfor tilskynde sådanne 
myndigheder til at deltage i alle de 
nationale tekniske udvalg, der beskæftiger 
sig med europæiske standarder, som 
udarbejdes eller revideres på 
Kommissionens anmodning. De nationale 
myndigheders deltagelse er navnlig 
afgørende for at sikre, at lovgivningen på 
de områder, der er omfattet af "den nye 
metode", fungerer korrekt, samt undgå, at 
der efterfølgende rejses indsigelse mod 
harmoniserede standarder.

Or. de

Begrundelse

Det er rigtigt og hensigtsmæssigt, at offentlige myndigheder inddrages, men de relevante 
ordninger bør fastlægges på nationalt plan. Det bør ikke være et krav, at de skal deltage i 
standardfastsættelsen i alle tilfælde, da dette ville være i modstrid med princippet om frivillig 
standardisering. De offentlige myndigheders deltagelse vil generelt være begrænset til 
behandling af anliggender, der er i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 104
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15c) De nationale 
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standardiseringsorganer bør give fri 
adgang til deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter for 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
forbrugere, herunder personer med 
handicap, miljøforkæmpere, 
arbejdstagere og andre repræsentanter for 
samfundsinteresser med henblik på at øge
deres repræsentation i 
standardiseringsprocessen, navnlig i de 
tekniske udvalg. Selv om fri adgang i sig 
selv ikke nødvendigvis sikrer disse 
interesseparters effektive deltagelse i de 
nationale standardiseringsaktiviteter, er 
det nødvendigt at reducere de nuværende 
unødige hindringer, som kan afholde de 
svagere interesseparter fra at deltage i 
standardiseringsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag, som afspejler punkt 41 i Parlamentets beslutning om fremtiden for 
europæisk standardisering, vil ikke få negative følger for de nationale 
standardiseringsorganers finansielle stabilitet, da de gebyrer, der i visse tilfælde betales af et 
begrænset antal mikrovirksomheder og små virksomheder og sociale interesseparter for 
deltagelse i de nationale standardiseringsaktiviteter, kun udgør en ubetydelig del af de 
nationale standardiseringsorganers indtægter.

Ændringsforslag 105
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 15 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15d) De europæiske 
standardiseringsorganers bør sikre, at 
deres aktiviteter, udførelse af teknisk 
arbejde og formidling af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres 
tilgængelige for personer med handicap i 
alle henseender.
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Or. en

Ændringsforslag 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Standarder bør i størst muligt omfang
tage hensyn til varers og tjenesteydelsers 
miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus. 
Vigtige og offentligt tilgængelige 
værktøjer til evaluering af sådanne 
påvirkninger gennem hele livscyklussen er 
blevet udviklet af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC) under 
Kommissionen.

(16) Standarder bør tage hensyn til varers 
og tjenesteydelsers miljøpåvirkninger i 
hele deres livscyklus. Vigtige og offentligt 
tilgængelige værktøjer til evaluering af 
sådanne påvirkninger gennem hele 
livscyklussen er blevet udviklet af Det 
Fælles Forskningscenter (JRC) under 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 107
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Flere direktiver, der harmoniserer 
betingelser for markedsføring af produkter, 
specificerer, at Kommissionen kan anmode 
om, at de europæiske 
standardiseringsorganer vedtager 
harmoniserede europæiske standarder, på 
grundlag af hvilke der formodes 
overensstemmelse med de gældende 
væsentlige krav. Mange af disse retsakter 
indeholder imidlertid en lang række 
bestemmelser om indsigelser mod disse 
standarder, når disse ikke dækker de 
gældende krav eller ikke alle disse. 
Afvigende bestemmelser, som medfører 

(18) Flere direktiver, der harmoniserer 
betingelser for markedsføring af produkter, 
specificerer, at Kommissionen kan anmode 
om, at de europæiske 
standardiseringsorganer vedtager 
harmoniserede europæiske standarder, på 
grundlag af hvilke der formodes 
overensstemmelse med de gældende 
væsentlige krav. Mange af disse retsakter 
indeholder imidlertid en lang række 
bestemmelser om indsigelser mod disse 
standarder, når disse ikke dækker de 
gældende krav eller ikke alle disse. 
Afvigende bestemmelser, som medfører 
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usikkerhed for de økonomiske aktører og 
de europæiske standardiseringsorganer, 
findes især i Rådets direktiv 89/686/EØF af 
21. december 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om personlige værnemidler, 
Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 
om harmonisering af bestemmelserne om 
markedsføring af og kontrol med 
eksplosivstoffer til civil brug, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 
23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om 
materiel og sikringssystemer til anvendelse 
i eksplosionsfarlig atmosfære, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF 
af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fritidsfartøjer, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 
29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
elevatorer, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om trykbærende udstyr, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/22/EF af 31. marts 2004 om 
måleinstrumenter, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 
2007 om markedsføring af pyrotekniske 
artikler, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/105/EF af 16. september 
2009 om simple trykbeholdere, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-
automatiske vægte. Det er derfor 
nødvendigt i denne forordning at inkludere 
den fælles procedure, som der er truffet 
bestemmelse om i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 
2008 om fælles rammer for markedsføring 
af produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF, og at slette de 
relevante bestemmelser i disse direktiver.

usikkerhed for de økonomiske aktører og 
de europæiske standardiseringsorganer, 
findes især i Rådets direktiv 89/686/EØF af 
21. december 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om personlige værnemidler, 
Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 
om harmonisering af bestemmelserne om 
markedsføring af og kontrol med 
eksplosivstoffer til civil brug, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 
23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om 
materiel og sikringssystemer til anvendelse 
i eksplosionsfarlig atmosfære, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF 
af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fritidsfartøjer, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 
29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
elevatorer, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om trykbærende udstyr, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/22/EF af 31. marts 2004 om 
måleinstrumenter, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 
2007 om markedsføring af pyrotekniske 
artikler, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/105/EF af 16. september 
2009 om simple trykbeholdere, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/23/EF af 23. april 2009 om ikke-
automatiske vægte. Det er derfor 
nødvendigt i denne forordning at inkludere 
den fælles procedure, som der er truffet 
bestemmelse om i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 
2008 om fælles rammer for markedsføring 
af produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF, og at slette de 
relevante bestemmelser i disse direktiver, 
ligesom Europa-Parlamentet skal have ret
til at gøre indsigelse mod en harmoniseret 
standard, som ikke eller kun delvis 
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opfylder alle væsentlige krav i den 
relevante lovgivning, når denne er blevet 
vedtaget efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

(Jf. ordlyden af punkt 25 i Europa-Parlamentets betænkning om fremtiden for europæisk 
standardisering (A7-0276/2010)).

Begrundelse

Da Europa-Parlamentet deltager på lige fod med Rådet i den almindelige 
lovgivningsprocedure, bør Europa-Parlamentet rimeligvis have ret til at gøre indsigelse mod 
en harmoniseret standard.

Ændringsforslag 108
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (2007-
2013), Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. 
december 2006 om oprettelse af et EF-
handlingsprogram inden for 
forbrugerpolitik (2007-2013) og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
614/2007, af 23. maj 2007 om det 
finansielle instrument for miljøet (Life+) 
giver allerede mulighed for at yde 
økonomisk støtte til europæiske 
organisationer, der repræsenterer SMV'er, 
forbrugere og miljøinteresser inde for 
standardisering, mens der ydes særlige 
tilskud til europæiske organisationer, der 
repræsenterer sociale interesser i 
standardiseringen. Finansiering under 
afgørelse nr. 1639/2006/EF, afgørelse nr. 
1926/2006/EF og forordning (EF) nr. 

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation (2007-
2013), Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. 
december 2006 om oprettelse af et EF-
handlingsprogram inden for 
forbrugerpolitik (2007-2013) og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
614/2007, af 23. maj 2007 om det 
finansielle instrument for miljøet (Life+) 
giver allerede mulighed for at yde 
økonomisk støtte til europæiske 
organisationer, der repræsenterer SMV'er, 
forbrugere og miljøinteresser inde for 
standardisering, mens der ydes særlige 
tilskud til europæiske organisationer, der 
repræsenterer sociale interesser i 
standardiseringen. Finansiering under 
afgørelse nr. 1639/2006/EF, afgørelse nr. 
1926/2006/EF og forordning (EF) nr. 
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614/2007 finder ikke længere sted efter den 
31. december 2013. Det er af afgørende 
betydning for udviklingen af europæisk 
standardisering fortsat at fremme og 
tilskynde til at europæiske organisationer, 
der repræsenterer SMV’er, forbrugere samt 
miljøinteresser og sociale interesser, 
deltager aktivt. Sådanne organisationer 
forfølger mål af generel europæisk 
interesse og udgør, i kraft af det specifikke 
mandat, som nationale 
nonprofitorganisationer har givet dem, et 
europæisk netværk, der repræsenterer 
nonprofitorganer, der er aktive i 
medlemsstaterne og fremmer principper og 
politikker, der er i overensstemmelse med 
traktaternes mål. Som følge af den 
kontekst, som de fungerer i, og deres 
vedtægtsmæssige mål spiller europæiske 
organisationer, der repræsenterer SMV'er, 
forbrugere og miljøinteresser eller sociale 
interesser inden for europæisk 
standardisering, en permanent rolle, som er 
af afgørende betydning for EU's aktiviteter 
og politikker. Kommissionen bør være i 
stand til fortsat at tildele disse organer 
tilskud, som - når der er tale om 
driftstilskud - ikke underlægges princippet 
om gradvis nedtrapning som omhandlet i 
artikel 113, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002.

614/2007 finder ikke længere sted efter den 
31. december 2013. Det er af afgørende 
betydning for udviklingen af europæisk 
standardisering fortsat at fremme og 
tilskynde til at europæiske organisationer, 
der repræsenterer SMV’er, arbejdstagere, 
forbrugere samt miljøinteresser og sociale 
interesser, deltager aktivt. Sådanne 
organisationer forfølger mål af generel 
europæisk interesse og udgør, i kraft af det 
specifikke mandat, som nationale 
nonprofitorganisationer har givet dem, et 
europæisk netværk, der repræsenterer 
nonprofitorganer, der er aktive i 
medlemsstaterne og fremmer principper og 
politikker, der er i overensstemmelse med 
traktaternes mål. Som følge af den 
kontekst, som de fungerer i, og deres 
vedtægtsmæssige mål spiller europæiske 
organisationer, der repræsenterer SMV'er, 
arbejdstagere, forbrugere og 
miljøinteresser eller sociale interesser 
inden for europæisk standardisering, en 
permanent rolle, som er af afgørende 
betydning for EU's aktiviteter og 
politikker. Kommissionen bør være i stand 
til fortsat at tildele disse organer tilskud, 
som - når der er tale om driftstilskud - ikke 
underlægges princippet om gradvis 
nedtrapning som omhandlet i artikel 113, 
stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002.

Or. en

Ændringsforslag 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod harmoniserede standarder, 

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
det årlige europæiske 
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som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

standardiseringsarbejde og indsigelser 
mod harmoniserede standarder, som 
Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

Or. en

Ændringsforslag 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes ved gennemførelsesafgørelser 
vedrørende indsigelser mod harmoniserede 
standarder, som Kommissionen anser for at 
være berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet en sådan afgørelse vil 
kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav.

(37) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes ved gennemførelsesafgørelser 
vedrørende indsigelser mod harmoniserede 
standarder, som Kommissionen anser for at 
være berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet en sådan afgørelse vil 
kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav. De nationale 
myndigheder bør give deres input gennem 
deres nationale standardiseringsorganer i 
løbet af standardiseringsprocessen med 
henblik på i størst muligt omfang at 
begrænse ændringer i standarders status, 
efter at de er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende. 

Or. en

Ændringsforslag 111
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af europæiske standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter for 
produkter og for tjenesteydelser til støtte 
for EU-lovgivning og -politikker, 
anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 
benævnt "ikt") og finansiering af 
europæisk standardisering.

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af de europæiske standarder 
og europæiske standardiseringsprodukter 
for produkter og for tjenesteydelser
vedrørende varer eller digitalt indhold, 
der anvendes til støtte for EU-lovgivning 
og -politikker, anerkendelse af tekniske 
specifikationer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 
benævnt "ikt") og finansiering af 
europæisk standardisering. Sociale 
tjenesteydelser og tjenesteydelser leveret 
af personer med de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, der er defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, bør ikke 
være omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af europæiske standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter for 
produkter og for tjenesteydelser til støtte 
for EU-lovgivning og -politikker, 
anerkendelse af tekniske specifikationer 

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af europæiske standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter for 
produkter og for produktrelaterede
tjenesteydelser til støtte for EU-lovgivning 
og -politikker, anerkendelse af tekniske 
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inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 
benævnt "ikt") og finansiering af 
europæisk standardisering.

specifikationer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 
benævnt "ikt") og finansiering af 
europæisk standardisering.

Or. de

Begrundelse

Der er for tiden yderst begrænset belæg for nytten af specifikt servicerelaterede standarder, 
og der er langt mellem succeseksemplerne. Der er derfor stor skepsis over for 
udefrakommende standardiseringstiltag for tjenesteydelser til forskel fra den standardisering, 
der udføres af de pågældende tjenesteydergrupper selv. Ifølge betragtning 7 og 8 har 
forslaget til forordning til hovedformål at udvide de gældende lovrammers 
anvendelsesområde til standarder for tjenesteydelser i tilknytning til produkter og processer.

Ændringsforslag 113
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med fastlæggelsen af 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter for 
tjenesteydelser berører denne forordning 
ikke de arbejdsretlige regler, dvs. enhver 
form for retlige eller kontraktretlige 
bestemmelser vedrørende 
ansættelsesvilkår, arbejdsforhold, 
herunder sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, og forholdet mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere, som 
medlemsstaterne anvender i 
overensstemmelse med national ret.  Den 
berører heller ikke retten til at forhandle, 
indgå og håndhæve kollektive aftaler og 
retten til at gennemføre faglige aktioner i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Or. en

(Se ordlyden af artikel 1, stk. 6-7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 
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12. december 2006).

Ændringsforslag 114
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på sundhedsydelser, der udføres af 
sundhedspersoner som led i deres erhverv 
over for patienter, især med henblik på at 
vurdere, vedligeholde eller genetablere 
patienternes sundhedstilstand, når 
sådanne aktiviteter er forbeholdt et 
lovreguleret erhverv i den medlemsstat, 
hvor tjenesteydelserne udføres, uanset om 
de udføres inden for rammerne af 
sundhedsvæsenets infrastruktur eller ej, 
og hvordan de tilrettelægges og 
finansieres på nationalt plan, og uanset 
om de er offentlige eller private.

Or. en

Ændringsforslag 115
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på tjenesteydelser inden for 
sundhedsforvaltning, der ydes til patienter 
af ansatte i sundhedssektoren som led i 
disses erhverv, især med henblik på at 
genoprette, vedligeholde eller foretage 
indgreb i patienternes sundhedstilstand, 
når sådanne aktiviteter udføres af fagfolk 
i en lovreguleret sundhedssektor i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelserne 
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udføres, uafhængigt af det anvendte 
medicinske udstyr, uanset hvordan de 
tilrettelægges eller finansieres på 
nationalt plan, og uanset om de har 
offentlig eller privat status.

Or. en

Ændringsforslag 116
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Intellektuelle og konceptuelle 
tjenesteydelser leveret af personer i de 
liberale erhverv er ikke omfattet af denne 
forordning. Ved liberale erhverv forstås i 
almindelighed tjenesteydelser af høj 
kvalitet, som på grundlag af særlige 
erhvervsmæssige kvalifikationer eller 
kreative evner leveres personligt, på eget 
ansvar og erhvervsmæssigt uafhængigt i 
opdragsgiverens og almenhedens 
interesse.  Dette er dog ikke til hinder for, 
at der kan foretages standardisering 
vedrørende proceskvalitet.

Or. de

Begrundelse

Leveringen af intellektuelle og konceptuelle tjenesteydelser fra de liberale erhverv egner sig 
ikke for standardisering. Hver enkelt af de ydelser, der leveres af en selvstændig inden for 
disse erhverv, er skræddersyet til en specifik patient, klient, bygherre etc. Der kan dog blive 
tale om frivillig standardisering af tjenesteydelser inden for de liberale erhverv for så vidt 
angår de nærmere omstændigheder omkring eller generelle betingelser for ydelserne (f.eks. 
vedrørende opbevaring af oplysninger).

Ændringsforslag 117
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår anvendelsesområdet for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer1 er standardisering kun 
tilladt som subsidiær foranstaltning.
_______________
EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

Or. de

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer har til formål at sikre, at (erhvervsmæssige) 
kvalifikationer i EU har en høj kvalitet, og udgør således et definitivt sæt af regler for den 
videre udvikling af gensidige anerkendelsesprocedurer, som må have forrang, når det gælder 
gyldighed.

Ændringsforslag 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

(1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, som på 
udkaststadiet har været genstand for en 
offentlig undersøgelse, men hvis 
overholdelse ikke er obligatorisk, og som 
er en af følgende typer standarder:

Or. en

Ændringsforslag 119
Philippe Juvin, Lara Comi
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Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

(1) "standard": en teknisk specifikation, 
som er vedtaget ved konsensus og 
godkendt af et anerkendt 
standardiseringsorgan til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse ikke er obligatorisk, og som 
er en af følgende typer standarder:

Or. en

Ændringsforslag 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

(1) "standard": en teknisk specifikation, 
som er vedtaget ved konsensus og 
godkendt af en anerkendt organisation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

Or. en

Begrundelse

Et princip om konsensus og godkendelse ved anerkendte organisationer vil sikre, at 
standarderne er konsistente.

Ændringsforslag 121
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

(1) "standard": en teknisk specifikation, 
som er vedtaget ved konsensus og 
godkendt af en anerkendt organisation og 
overholder principperne i WTO's aftale 
om tekniske handelshindringer, som er 
beregnet til gentagen eller konstant 
anvendelse, men hvis overholdelse ikke er 
obligatorisk, og som er en af følgende 
typer standarder:

Or. en

Begrundelse

Kommissionen referer i sin meddelelse om en strategisk vision for europæiske standarder 
(COM(2011)311) til WTO' aftale om tekniske handelshindringer som et internationalt 
vedtaget grundlag for standardiseringens grundprincipper. Der bør i forbindelse med denne 
forordning og i overensstemmelse med EU's bestræbelser for at fremme det internationale 
samarbejde om standarder refereres til internationalt anerkendte WTO-kriterier frem for at 
lægge noget enkelt standardiseringsprincip til grund.

Ændringsforslag 122
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, 
medmindre den optræder som reference i 
EU-retten, og som er en af følgende typer 
standarder:

Or. en

Ændringsforslag 123
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan

a) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan og gjort offentlig 
tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 124
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan

a) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af en international 
standardiseringsorganisation og gjort 
offentlig tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer og som 
automatisk gennemføres som national 
standarder i medlemsstaterne ved, at disse 
trækker modstridende nationale 
standarder tilbage, og under hvis 
udarbejdelse der gælder en stand still-
periode på nationalt plan
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Or. en

Ændringsforslag 126
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer og for hvilken der 
gælder en forpligtelse til at indføre en 
identisk national standard og trække 
modstridende nationale standarder tilbage

Or. en

Ændringsforslag 127
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer, som 
implementeres ved at blive offentliggjort 
som en identisk national standard, og som 
forpligter medlemmerne af europæiske 
standardiseringsorganer til at trække 
eksisterende nationale standarder, som er 
i modstrid hermed, tilbage

Or. en

Ændringsforslag 128
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "harmoniseret standard": en europæisk 
standard, der er vedtaget på grundlag af en 
anmodning fra Kommissionen med henblik 
på gennemførelse af EU's 
harmoniseringslovgivning

c) "harmoniseret standard": en europæisk 
standard, der er vedtaget på grundlag af en 
anmodning fra Kommissionen med henblik 
på gennemførelse af EU's 
harmoniseringslovgivning. Den udarbejdes 
på grundlag af reglerne for europæiske 
standardiseringsorganer, hvilket 
indebærer, at en konsulent fra et 
europæisk standardiseringsorgan 
attesterer, at de væsentlige krav i det 
relevante direktiv samt, i 
jernbanesektoren, bestemmelserne i de 
tekniske ad hoc-specifikationer for 
interoperabilitet (TSI) er overholdt

Or. en

Begrundelse

Ifølge de oplysninger, der sædvanligvis fås fra GD MOVE og GD ENTR (Kommissionens "HS 
TSI3 Guidelines" fra 2003), vedtages en harmoniseret standard efter anmodning fra 
Kommissionen. Den bør udarbejdes i henhold til de europæiske standardiseringsorganers 
regler. En konsulent herfra attesterer, at de væsentlige krav i det relevante direktiv samt, i 
jernbanesektoren, bestemmelserne i ad hoc-TSI'erne er overholdt.

Ændringsforslag 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af et nationalt 
standardiseringsorgan

d) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan og gjort offentlig 
tilgængelig

Or. en
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Ændringsforslag 130
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af et nationalt 
standardiseringsorgan

d) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan og gjort offentlig 
tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 131
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "europæisk standardiseringsprodukt": 
enhver anden teknisk specifikation end en 
europæisk standard vedtaget af et 
europæisk standardiseringsorgan til 
gentagen eller konstant anvendelse, og hvis 
overholdelse ikke er obligatorisk

2) "europæisk standardiseringsprodukt": 
enhver anden teknisk specifikation end en 
europæisk standard vedtaget af et 
europæisk standardiseringsorgan til 
gentagen eller konstant anvendelse

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at standarder principielt er frivillige.

Ændringsforslag 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de karakteristika, der kræves af et 
produkt, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder krav til produktet 
vedrørende handelsmæssig betegnelse, 
terminologi, symboler, prøvning og 
prøvningsmetoder, emballering, mærkning 
eller etikettering samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

a) de karakteristika, der kræves af et 
produkt, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, miljøbeskyttelse, 
sundhed, sikkerhed eller dimensioner, 
herunder krav til produktet vedrørende 
handelsmæssig betegnelse, terminologi, 
symboler, prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning eller etikettering 
samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 133
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de karakteristika, der kræves af et 
produkt, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder krav til produktet 
vedrørende handelsmæssig betegnelse, 
terminologi, symboler, prøvning og 
prøvningsmetoder, emballering, mærkning 
eller etikettering samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

a) de karakteristika, der kræves af et 
produkt, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, miljøbeskyttelse, 
sundhed, sikkerhed eller dimensioner, 
herunder krav til produktet vedrørende 
handelsmæssig betegnelse, terminologi, 
symboler, prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning eller etikettering 
samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Begrundelse

Aspekterne vedrørende sikkerhed, pålidelighed, tilgængelighed og teknisk kompatibilitet er 
taget med i lovgivningsforslaget, men hverken sundhed eller miljøbeskyttelse, hvorfor disse 
bør tilføjes.
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Ændringsforslag 134
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de karakteristika, der kræves af en 
tjenesteydelse, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet og sikkerhed, og 
herunder de krav, der gælder for 
tjenesteyderen med hensyn til de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed for 
modtageren, som omhandlet i artikel 22, 
stk. 1-3, i direktiv 2006/123/EF

c) de karakteristika, der kræves af en 
tjenesteydelse, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, beskyttelse af 
miljøet og folkesundheden, samt
sikkerhed, og herunder de krav, der gælder 
for tjenesteyderen med hensyn til de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed for 
modtageren, som omhandlet i artikel 22, 
stk. 1-3, i direktiv 2006/123/EF

Or. fr

Ændringsforslag 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, jf. traktatens artikel 57 

6) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed vedrørende varer 
eller digitalt indhold, såsom installation, 
vedligeholdelse, reparation eller anden 
behandling, der normalt udføres mod 
betaling, jf. traktatens artikel 57 

Or. en

Ændringsforslag 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, jf. traktatens artikel 57

6. "produktrelateret tjenesteydelse": en 
tjenesteydelse vedrørende varer eller 
digitalt indhold, såsom installation, 
vedligeholdelse, reparation eller anden 
behandling, som sælgeren af varen eller 
leverandøren af det digitale indhold skal 
udføre i henhold til købsaftalen, aftalen 
om levering af digitalt indhold eller en 
særskilt aftale om en relateret 
tjenesteydelse, der er indgået samtidig 
med købsaftalen eller aftalen om levering 
af det digitale indhold, dog med 
undtagelse af:
i) transportydelser
ii) uddannelsesydelser
iii) hjælpetjenester i forbindelse med 
telekommunikation og
iii) finansielle tjenesteydelser

Or. de

Begrundelse

Ifølge betragtning 7 og 8 har forslaget til forordning til hovedformål at udvide de gældende 
lovrammers anvendelsesområde til standarder for tjenesteydelser i tilknytning til produkter 
og processer. Dette bør afspejles i artikel 2. Ændringsforslagets ordlyd er taget fra 
Kommissionens forslag til forordning om en fælles EU-købelov (COM(2011)0635).

Ændringsforslag 137
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, jf. traktatens artikel 57 

6) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, jf. traktatens artikel 57 og 
bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF1, 
navnlig betragtning 22 og artikel 2, litra f
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__________________
1EUT L 376 af 27.12.2006. 

Or. en

Ændringsforslag 138
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "internationalt standardiseringsorgan": 
Den Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO), Den 
Internationale Elektrotekniske Kommission 
(IEC) og Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU).

8) "internationalt standardiseringsorgan": 
Den Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO), Den 
Internationale Elektrotekniske Kommission 
(IEC), Den Internationale 
Telekommunikationsunion (ITU) og Den 
internationale Jernbaneunion (UIC).

Or. en

Begrundelse

UIC er den organisation, som er teknisk kvalificeret til at foretage standardisering på 
jernbaneområdet forsvarligt, da den har gjort dette arbejde i 90 år og udarbejdet mere end 
500 standardiseringsvejledninger, hvoraf hovedparten rent faktisk bliver brugt af den 
europæiske jernbanesektor. Desuden tegner UIC sig for den mest omfattende og mangeartede 
repræsentation af jernbanesektoren i Europa. Den har kontakter med jernbaneselskaber og 
andre standardiseringsorganisationer i en række tredjeverdenslande.

Ændringsforslag 139
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "konsensus": en generel enighed, der 
er kendetegnet ved, at der ikke fra en 
betydelig del af de berørte 
interesser/interesseparter er vedholdende 
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modstand mod væsentlige spørgsmål, og 
som er opnået gennem en proces, der har 
søgt at tage hensyn til alle de berørte 
parters synspunkter og forene 
modstridende argumenter.

Or. en

Ændringsforslag 140
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mindst en gang om året udarbejder hvert 
europæisk og hvert nationalt 
standardiseringsorgan et arbejdsprogram. 
Arbejdsprogrammet skal indeholde 
oplysninger om, hvilke standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter, som 
organet har til hensigt at udarbejde eller 
ændre, som det er i gang med at udarbejde 
eller ændre, eller som det har vedtaget i 
den forudgående periode, medmindre disse 
er identiske eller ækvivalente 
gennemførelser af internationale eller 
europæiske standarder.

1. Mindst en gang om året udarbejder hvert 
europæisk og hvert nationalt 
standardiseringsorgan et arbejdsprogram. 
Arbejdsprogrammet skal indeholde 
oplysninger om, hvilke standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter, som 
organet har til hensigt at udarbejde eller 
ændre, som det er i gang med at udarbejde 
eller ændre, eller som det har vedtaget i 
den forudgående periode, medmindre disse 
er identiske eller ækvivalente 
gennemførelser af internationale eller 
europæiske standarder. Når en ny 
europæisk standard offentliggøres, skal 
alle modstridende nationale standarder 
trækkes tilbage.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre sammenhængen i det europæiske system og undgå konflikter med 
nationale standarder, når der udarbejdes en fælles europæisk standard.

Ændringsforslag 141
Robert Rochefort
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest ved offentliggørelsen af dets 
arbejdsprogram skal ethvert europæisk 
eller nationalt standardiseringsorgan 
underrette de andre europæiske og 
nationale standardiseringsorganer og 
Kommissionen om eksistensen af det 
pågældende arbejdsprogram.

4. Senest to måneder forud for
offentliggørelsen af dets arbejdsprogram 
skal ethvert europæisk eller nationalt 
standardiseringsorgan underrette de andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen 
om eksistensen af det pågældende 
arbejdsprogram, og disse skal fremsende 
deres kommentarer senest en måned efter 
en sådan underretning.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender på 
anmodning ethvert udkast til national 
standard, europæisk standard og europæisk 
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen.

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender på 
anmodning og i det mindste i elektronisk 
form ethvert udkast til national standard, 
europæisk standard og europæisk 
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 143
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender på 
anmodning ethvert udkast til national 
standard, europæisk standard og europæisk
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen.

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender 
systematisk ethvert udkast til national 
standard, europæisk standard og europæisk 
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen. Hvert udkast til national 
standard fremsendes på engelsk tillige 
med det nationale sprog.

Or. en

Begrundelse

Automatisk fremsendelse af alle standardiseringsprodukter til de europæiske og nationale 
standardiseringsorganisationer og Kommissionen vil sikre en fuld registrering af alle 
medlemsstaternes standardiseringsaktiviteter.  For at sikre, at dokumenterne kan forstås af en 
bredere kreds, bør de ikke kun fremsendes på det nationale sprog, men også på engelsk.

Ændringsforslag 144
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender på 
anmodning ethvert udkast til national 
standard, europæisk standard og europæisk 
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen.

1. Ethvert europæisk og nationalt 
standardiseringsorgan fremsender 
systematisk ethvert udkast til national 
standard, europæisk standard og europæisk 
standardiseringsprodukt til andre 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer samt 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 145
António Fernando Correia De Campos
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal hurtigst muligt
besvare og tage behørigt hensyn til enhver 
kommentar til et sådant ukast modtaget fra 
ethvert andet europæisk eller nationalt 
standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen.

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal inden for 30 
dage besvare og tage behørigt hensyn til 
enhver kommentar til et sådant udkast
modtaget fra ethvert andet europæisk eller 
nationalt standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen.

Or. pt

Begrundelse

Udtrykket "hurtigst muligt" er for subjektivt. Tredive dage er en rimelig og realistisk frist, 
som vil forbedre objektiviteten omkring høringsprocessen.

Ændringsforslag 146
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal hurtigst muligt 
besvare og tage behørigt hensyn til enhver 
kommentar til et sådant ukast modtaget fra 
ethvert andet europæisk eller nationalt 
standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen.

2. Ethvert europæisk og national 
standardiseringsorgan skal hurtigst muligt 
besvare og tage behørigt hensyn til enhver 
kommentar til et sådant udkast modtaget 
fra ethvert andet europæisk eller nationalt 
standardiseringsorgan eller fra 
Kommissionen. Svaret fra et nationalt 
standardiseringsorgan skal foreligge efter 
senest tre måneder.

Or. en

Begrundelse

De nationale standardiseringsorganer bør have en rimelig frist til at besvare kommentarerne 
til et udkast fra andre europæiske eller nationale standardiseringsorganer. Tre måneder 
forekommer at være en rimelig periode.
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Ændringsforslag 147
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udkast til standarder offentliggøres på 
en sådan måde, at parter, der er etableret i 
andre medlemsstater, har lejlighed til at 
fremsende kommentarer

a) at adgangen til offentliggørelsen af
udkast til nationale standarder sikres på en 
sådan måde, at alle relevante parter,
herunder navnlig sådanne, som er 
etableret i andre medlemsstater, har 
lejlighed til at fremsende kommentarer

Or. en

Ændringsforslag 148
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at enhver form for anerkendelse, 
godkendelse eller anvendelse med 
reference til en national standard, der er 
vedtaget i strid med artikel 3 eller 4 i 
denne forordning, undgås.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale standardiseringsorganer 
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må hverken under udarbejdelsen eller 
efter godkendelsen af en europæisk 
standard træffe nogen foranstaltninger, 
der kan bringe den tiltænkte 
harmonisering i fare, og må navnlig ikke 
offentliggøre nogen ny eller revideret 
national standard på det pågældende 
område, som ikke er i fuld 
overensstemmelse med en eksisterende 
europæisk standard. Når en ny europæisk 
standard offentliggøres, skal alle 
modstridende nationale standarder 
trækkes tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 150
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale standardiseringsorganer 
må hverken under udarbejdelsen eller 
efter godkendelsen af en europæisk 
standard træffe nogen foranstaltninger, 
der kan bringe den tiltænkte 
harmonisering i fare, og må navnlig ikke 
offentliggøre nogen ny eller revideret 
national standard på det pågældende 
område, som ikke er i fuld 
overensstemmelse med en eksisterende 
europæisk standard. Når en ny europæisk 
standard offentliggøres, skal alle 
modstridende standarder trækkes tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 151
Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer 
og miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Nationale og europæiske
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter den effektive deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter for alle 
relevante interesseparter, herunder 
offentlige myndigheder, små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV'er), forbrugere, herunder 
personer med handicap, arbejdstagere, 
miljøaktivister og andre af samfundets 
interesseparter. Europæiske 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter især den effektive deltagelse for
de organisationer, der er omhandlet i bilag 
III, på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler punkt 31 i Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om 
fremtiden for europæiske standardisering. Eftersom det europæiske standardiseringssystem 
bygger på princippet om national delegation, navnlig inden for CEN/CENELEC, bør den 
effektive deltagelse for alle relevante interesseparter fremmes på såvel nationalt som 
europæisk plan. På det nationale plan er det især relevant, at de nationale offentlige 
myndigheder deltager.

Ændringsforslag 152
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en effektiv repræsentation for små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
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benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at SMV'er har adgang til standarder og inddrages aktivt i 
standardiseringsprocessen lige fra begyndelsen.

Ændringsforslag 153
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Nationale og europæiske 
standardiseringsorganer sikrer en passende 
repræsentation for små og mellemstore 
virksomheder (herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. de

Begrundelse

For at gennemføre en standardiseringsplanlægning, der er i tæt overensstemmelse med 
markedet, og for at sikre, at den er praktisk gennemførlig, bør dialogen, som skal inddrage 
SMV’er og deres repræsentanter tættere i standardiseringsprocedurerne, struktureres på en 
sådan måde, at den fortsat giver mulighed for direkte deltagelse på nationalt plan uden 
international indblanding. Med henblik på bl.a. en struktureret dialog bør de eksisterende 
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ordninger for SMV’ers deltagelse via nationale standardiseringsorganisationer ikke 
undergraves.

Ændringsforslag 154
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter en passende repræsentation og 
deltagelse for alle relevante 
interesseparter, herunder 
markedstilsynsmyndigheder, små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), arbejdstagere og
forbrugerorganisationer samt
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, i deres 
standardiseringsaktiviteter. De gør især
dette gennem de organisationer, der er 
omhandlet i bilag III, på det trin, hvor 
politikken udvikles og mindst følgende trin 
i udarbejdelsen af europæiske standarder 
eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation og 
deltagelse for små og mellemstore 
virksomheder (herefter benævnt SMV), 
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miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter samt repræsentanter for 
arbejdsgivere og arbejdstagere (herefter 
benævnt "arbejdsmarkedsparter"), især 
gennem de organisationer, der er 
omhandlet i bilag III, på det trin, hvor 
politikken udvikles og mindst følgende trin 
i udarbejdelsen af europæiske standarder 
eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 156
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
fremmer en passende repræsentation for 
små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 157
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation og 
deltagelse for små og mellemstore 
virksomheder (herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer
sørger for at høre og inddrage relevante 
interesseparter, herunder små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
muliggør en passende repræsentation for 
små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 160
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) afstemningsfase, hvor de i bilag III 
omhandlede organisationer tildeles 
stemmerettigheder

Or. en

Ændringsforslag 161
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) konsensusdannelse via fortegnelsen 
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over de organisationers synspunkter, der 
er omhandlet i bilag III, og deres 
behandling i vurderingen af, hvorvidt der 
er blevet opnået konsensus

Or. en

Ændringsforslag 162
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) konsensusdannelse

Or. fr

Ændringsforslag 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) afstemning: i en overgangsperiode 
tildeles de organisationer, der er 
omhandlet i bilag III, stemmerettigheder 
til punkter, som en repræsentant for en 
sådan organisation har bidraget til på 
teknisk plan, og lige så længe den 
pågældende stakeholdergruppe ikke er 
systematisk og passende repræsenteret i 
mindst to tredjedele af de nationale 
standardiseringsorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 164
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) for at sikre en hensigtsmæssig 
repræsentation af interesseparter og for at 
forbedre konsensusdannelsen fremmes og 
overvåges gennemsigtigheden i 
medlemmernes medlemskab af de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 165
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre en hensigtsmæssig 
repræsentation af interesseparterne og for 
at forbedre konsensusdannelsen fremmes 
og overvåges gennemsigtigheden i 
medlemmers medlemskab af de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 166
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. En uafhængig appelprocedure, 
forvaltet af et upartisk voldgiftspanel, 
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overvåger tilfælde af overrepræsentation 
af en eller flere kategorier interesseparter 
og tager behørigt hensyn til enhver 
vedholdende modstand på teknisk 
udvalgsplan.

Or. en

Ændringsforslag 167
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. De europæiske 
standardiseringsorganisationer sikrer, at 
den konsensus, der er etableret i de 
afgørelser, der træffes af deres tekniske 
udvalg, tager hensyn til synspunkterne 
hos udvalgsmedlemmerne og deltagerne 
fra organisationerne, især dem, der er 
omhandlet i bilag III, og løser enhver 
vedholdende modstand mod væsentlige 
spørgsmål, som disse har taget op.

Or. en

(Jf. ordlyden af punkt 34 i Europa-Parlamentets betænkning om fremtiden for europæisk 
standardisering (A7-0276/2010)).

Ændringsforslag 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. De europæiske 
standardiseringsorganisationer tildeler de 
organisationer, der er omtalt i bilag III, 
“effektive medlemskaber” med henblik på 
at styrke disse interesseparters 
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repræsentation, idet de ofte er svage eller 
ikke repræsenteret i de tilsvarende 
standardiseringsudvalg på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 169
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. De europæiske 
standardiseringsorganisationer tildeler de 
organisationer, der er omtalt i bilag III, 
“effektive medlemskaber” med henblik på 
at styrke disse interesseparters 
repræsentation, som ofte er svage eller 
ikke repræsenteret i de tilsvarende 
standardiseringsudvalg på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 170
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. De europæiske 
standardiseringsorganisationer tildeler de 
organisationer, der er omtalt i bilag III, 
“effektive medlemskaber” med henblik på 
at styrke disse interesseparters 
repræsentation, idet de ofte er svage eller 
ikke repræsenteret i de tilsvarende 
standardiseringsudvalg på nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 
andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 
enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

2. Europæiske standardiseringsorganer 
fremmer og letter en passende 
repræsentation og deltagelse på teknisk 
niveau af virksomheder, forskningscentre 
og universiteter, 
markedstilsynsmyndigheder i 
medlemsstaterne samt andre juridiske 
enheder i standardiseringsaktiviteter 
vedrørende ethvert nyt emneområde med 
betragtelig betydning for politikker eller 
teknisk innovation, hvis de pågældende 
juridiske enheder har deltaget i et projekt, 
som er relateret til det pågældende område 
og finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

Or. en

Begrundelse

Markedstilsynsmyndighederne bør inddrages i standardiseringsprocessen, og de bør sikre 
kvalitet og ekspertise i processen.

Ændringsforslag 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af relevante offentlige 
myndigheder, herunder dem der er 
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andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 
enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

ansvarlige for markedstilsyn i 
medlemsstaterne, arbejdsgivere og 
arbejdstagere som repræsentanter for 
sikkerhed på arbejdspladsen og 
virksomheder, forskningscentre og 
universiteter samt andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, og især når disse juridiske 
enheder deltager i projekter, som er 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 
andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 
enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

2. Europæiske 
standardiseringsorganisationer muliggør en 
passende repræsentation på teknisk niveau 
af virksomheder, forskningscentre, 
Kommissionens Fælles Forskningscenter
og universiteter samt andre juridiske 
enheder i standardiseringsaktiviteter 
vedrørende ethvert nyt emneområde med 
betragtelig betydning for politikker eller 
teknisk innovation, hvis de pågældende 
juridiske enheder har deltaget i et projekt, 
som er relateret til det pågældende område 
og finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning, innovation og teknologisk 
udvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter SMV'ers adgang til standarder 
og til udviklingen heraf, navnlig ved:
(a) at give gratis adgang til resuméer af 
standarder på deres websted
(b) at anvende særlige takster for levering 
af standarder til SMV'er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris
(c) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlægge de standardiseringsprojekter, 
der er af særlig interesse for SMV'er
(d) at fastsætte særlige takster for 
SMV’ere for deltagelse i 
standardiseringsaktiviteter.
2. Nationale 
standardiseringsorganisationer sender en 
årlig rapport til de europæiske 
standardiseringsorganisationer 
vedrørende deres foranstaltninger med 
henblik på at overholde de i stk. 1 fastsatte 
krav og alle andre foranstaltninger til 
forbedring af SMV'ers deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter. De 
offentliggør rapporten på deres websted.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med særlige takster for SMV’er for at lette deres deltagelse. Gratis takster 
skaber usikkerhed med hensyn til hvem, der bærer omkostningerne, og dette ville sætte 
SMV'ernes indflydelse på spil.
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Ændringsforslag 175
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter - inden for princippet om 
uddelegering til medlemsstaterne -
SMV'ers adgang til standarder og til 
udvikling heraf, navnlig ved:
(a) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlægge de standardiseringsprojekter, 
der er af særlig interesse for SMV'er
(b) at give adgang for SMV’er til
standardiseringsaktiviteter uden at 
påtvinge dem medlemskab
(c) at give SMV’er mulighed for på 
teknisk udvalgsniveau at anmode om en 
undtagelse fra bidraget til dækning af 
omkostninger. 

Or. en

Ændringsforslag 176
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter SMV'ers adgang til standarder 
og til udvikling heraf, navnlig ved:
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(a) at give gratis adgang til resuméer af 
standarder på deres websted
(b) at anvende særlige takster for levering 
af standarder til SMV'er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris
(c) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlægge de standardiseringsprojekter, 
der er af særlig interesse for SMV'er 
(d) at give SMV'er fri adgang til 
standardiseringsprojekter med henblik på 
deltagelse i standardiseringsaktiviteter
(e) at give adgang for SMV’er til 
standardiseringsaktiviteter uden at 
påtvinge dem medlemskab
(f) at give SMV’er mulighed for på 
teknisk udvalgsniveau at anmode om en 
undtagelse fra bidraget til dækning af 
omkostninger.
2. Nationale 
standardiseringsorganisationer sender en 
årlig rapport til de europæiske 
standardiseringsorganisationer 
vedrørende deres foranstaltninger til 
overholdelse af de i stk. 1 fastsatte krav og 
alle andre foranstaltninger til forbedring 
af SMV'ers deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter. De 
offentliggør rapporten på deres websted.

Or. en

Ændringsforslag 177
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

De nationale 
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standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter adgangen for SMV’er til 
standarder og deres udvikling ved at 
anvende særlige takster for at levere 
standarder til SMV'er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris. 
Medlemsstaterne bør også overveje at 
fritage mikrovirksomheder for betaling af 
disse tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 178
Silvana Koch-Mehrin

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter SMV'ers adgang til standarder 
og til udvikling heraf, navnlig ved:
(a) at give gratis adgang til resuméer af 
standarderne på deres websted
(b) at anvende særlige takster for at levere 
standarder til SMV'er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris
(c) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlægge de standardiseringsprojekter, 
der er af særlig interesse for SMV'er
(d) at give SMV'er lettere adgang til at 
deltage i standardiseringsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at SMV'er har lettere adgang til standardiseringsprojekter. Deltagelsen i 
tekniske udvalg eller arbejdsgrupper indebærer omkostninger, som på den ene side er 
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nødvendige for at sikre standardiseringsorganisationernes finansielle levedygtighed, men som 
på den anden side ikke må blive en uoverkommelig finansiel hindring for SMV’ernes 
deltagelse i denne proces.

Ændringsforslag 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter SMV'ers adgang til standarder 
og til udvikling heraf, navnlig ved:
(a) at give gratis adgang til resuméer af 
standarderne på deres websted
(b) via særtakster at stille standarder til 
rådighed for SMV’er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris
(c) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlægge de standardiseringsprojekter, 
der er af særlig interesse for SMV'er
(d) gennem fri adgang for SMV'er at 
bidrage til udarbejdelse af udkast til 
standarder
2. Nationale 
standardiseringsorganisationer sender en 
årlig rapport til de europæiske 
standardiseringsorganisationer 
vedrørende deres foranstaltninger med 
henblik på at overholde de i stk. 1 fastsatte 
krav og alle andre foranstaltninger til 
forbedring af SMV'ers deltagelse i 
standardiseringsaktiviteterne. De 
offentliggør rapporten på deres websted.

Or. de
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 180
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 A
SMV'ers adgang til standarder

1. Nationale 
standardiseringsorganisationer fremmer 
og letter SMV'ers adgang til standarder 
og til udvikling heraf, navnlig ved:
(a) at give gratis adgang til resuméer af 
standarderne på deres websted
(b) at anvende særlige takster for levering 
af standarder til SMV'er og tilbyde 
standardpakker til nedsat pris
(c) i deres årlige arbejdsprogrammer at 
fastlæge de standardiseringsprojekter, der 
er af særlig interesse for SMV'er
(d) at give SMV'er fri adgang til at deltage 
i standardiseringsaktiviteter samtidig med, 
at udgifterne til deltagelse i 
standardiseringen ikke øges for de andre 
interesseparter.
2. Nationale 
standardiseringsorganisationer sender en 
årlig rapport til de europæiske 
standardiseringsorganisationer 
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vedrørende deres foranstaltninger med 
henblik på at overholde de i stk. 1 fastsatte 
krav og alle andre foranstaltninger til 
forbedring af SMV'ers deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter. De 
offentliggør rapporten på deres websted.

Or. en

Begrundelse

Når interesseparterne, herunder SMV’er, ønsker at deltage i de standardiseringsområder, 
hvor deres forretningsmæssige interesser ligger, er det nødvendigt, at de bliver medlem af de 
pågældende nationale udvalg. Normalt deltager de deltagende interesseparter i et nationalt 
udvalgs omkostninger via en medlemsafgift for hver ekspert. Bestemmelserne i denne artikel 
bør ikke føre til en situation, hvor andre industrielle interessepartnere rent faktisk forpligtes 
til at støtte SMV’eres deltagelse.

Ændringsforslag 181
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Adgang til standardiseringsprocessen

De nationale 
standardiseringsorganisationer giver fri 
adgang til deltagelse i deres 
standardiseringsaktiviteter for 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
forbrugere, herunder handicappede, 
miljøforkæmpere, arbejdstagere og andre 
samfundsmæssige interesseparter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag, som afspejler punkt 41 i Parlamentets beslutning om fremtiden for 
europæisk standardisering, vil ikke få negative følger for de nationale 
standardiseringsorganisationers finansielle stabilitet, da de deltagerafgifter, der i givet fald 
betales af et begrænset antal mikrovirksomheder og små virksomheder og samfundsmæssige 
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interesseparter, der deltager i de nationale standardiseringsaktiviteter, udgør en ubetydelig 
del af de nationale standardiseringsorganisationers indtægter.

Ændringsforslag 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5c
Offentlige myndigheders deltagelse i 

europæisk standardisering
Medlemsstaterne fremmer deltagelsen af 
offentlige myndigheder, navnlig 
markedstilsynsmyndigheder, i nationale 
standardiseringsaktiviteter, der har til 
formål at udvikle eller revidere standarder 
på Kommissionens anmodning i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er mere realistisk at fremme end at sikre deltagelse af de offentlige myndigheder samtidig 
med, at man fortsat anerkender deres vigtige rolle.

Ændringsforslag 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5c
Offentlige myndigheders deltagelse i 

europæisk standardisering
Medlemsstaterne fremmer deltagelse af 
offentlige myndigheder, navnlig 
markedstilsynsmyndigheder, i nationale 
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standardiseringsaktiviteter, der har til 
formål at udvikle eller revidere standarder 
på Kommissionens anmodning i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

De offentlige myndigheder bør inddrages på nationalt plan. Det bør ikke være et krav, at de 
skal deltage i fastlæggelsen af standarder i alle tilfælde, da dette ville være i modstrid med 
princippet om frivillig standardisering. De offentlige myndigheders deltagelse vil generelt 
være begrænset til behandling af anliggender, der er i samfundets interesse.

Ændringsforslag 184
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et årligt 
arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, som angiver, hvilke 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganer i 
henhold til artikel 7.

1. Kommissionen vedtager et årligt 
arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, som angiver, hvilke 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganer i 
henhold til artikel 7, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 185
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et årligt 
arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, som angiver, hvilke 

1. Kommissionen vedtager efter høring af 
de europæiske 
standardiseringsorganisationer og alle 
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europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganer i 
henhold til artikel 7.

relevante interesseparter, herunder de 
organisationer, der er omtalt i bilag III, et 
årligt arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, som angiver, hvilke 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganisationer 
i henhold til artikel 7, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, der er omhandlet i stk. 1, 
skal angive de specifikke mål og politikker 
for de europæiske standarder og andre 
europæiske standardiseringsprodukter, som 
Kommissionen har til hensigt at anmode de 
europæiske standardiseringsorganer om. I 
hastende sager kan Kommissionen afgive 
anmodninger, uden at dette først skal have 
været angivet.

2. Det arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, der er omhandlet i stk. 1, 
skal angive de specifikke mål og politikker 
for de europæiske standarder og andre 
europæiske standardiseringsprodukter, som 
Kommissionen har til hensigt at anmode de 
europæiske standardiseringsorganer om. I 
hastende sager kan Kommissionen afgive 
anmodninger efter høring af den 
europæiske standardiseringsordnings 
strategiforum som omtalt i artikel 6, stk. 
2, litra a.

Or. en

Ændringsforslag 187
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette årlige europæiske 
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standardiseringsarbejdsprogram 
genbehandles sammen med alle 
interesseparter for at sikre, at det er 
relevant for markedet.

Or. en

Ændringsforslag 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen nedsætter et 
strategiforum under den europæiske 
standardiseringsordning for at høre og 
samarbejde med relevante europæiske 
interesseparter og interesserede parter, 
herunder de i bilag III omtalte 
organisationer, som et led i den 
europæiske politiks prioriteter og 
initiativer. Denne 
multistakeholderplatform høres forud for 
vedtagelsen af det flerårlige europæiske 
standardiseringsarbejdsprogram, der er 
omtalt i stk. 1, og om hver 
standardiseringsanmodning som omtalt i 
artikel 7, stk. 1. Dette forum benyttes også 
som multistakeholderplatformen inden for 
ict som foreslået i Kommissionens 
meddelelse COM(2011)311. 

Or. en

Ændringsforslag 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til de politiske 
målsætninger, som klart fastlægges i 
Kommissionens anmodning, og være 
baseret på konsensus.

Or. en

Ændringsforslag 190
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
rimelig frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.
Kommissionen forelægger med henblik 
herpå anmodningen efter høring af de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer og 
relevante interesseparter, der deltager i 
multistakeholderplatformen som omtalt i 
artikel 18a.

Or. en

Ændringsforslag 191
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodningen, der henvises til i stk. 1, 
vedtages efter høring inden for en rimelig 
tidsfrist af udvalget af nationale eksperter, 
nedsat i henhold til det eventuelle 
sektorrelevante direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 192
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, være i overensstemmelse 
med princippet om universel design, tage 
hensyn til samfundets interesser og være 
baseret på konsensus. Europæiske 
standardiseringsorganisationer 
overholder denne frist uagtet 
anmodningen som omtalt i artikel 5, stk. 
1.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1



AM\893852DA.doc 79/117 PE480.857v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.
De europæiske stakeholderorganisationer, 
der henvises til i bilag III, informeres 
tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 194
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser, herunder adgang for 
handicappede, og være baseret på 
konsensus.

Or. el

Ændringsforslag 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan meddeler senest 1 
måned efter modtagelse af anmodningen, 
om det kan acceptere den i stk. 1 
omhandlede anmodning.

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan meddeler senest tre
måneder efter modtagelse af anmodningen, 
og forudsat at det er blevet behørigt hørt 
under udarbejdelsesprocessen, om det kan 
acceptere den i stk. 1 omhandlede 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 196
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen underretter senest tre 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

3. Kommissionen underretter senest en 
måned efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør være i stand til at arbejde lige så hurtigt som de europæiske 
standardiseringsorganisationer, som i artikel 7, stk. 2, har en tidsfrist på en måned.

Ændringsforslag 197
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen underretter senest tre 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

3. Kommissionen underretter senest to 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Or. en

Ændringsforslag 198
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom.

1. Hvis en medlemsstat eller Europa-
Parlamentet mener, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud opfylder de krav, 
som det er hensigten, at den skal dække, og 
som er fastsat i den relevante EU-
lovgivning, underretter den Kommissionen 
herom.

Or. en

(Jf. ordlyden af punkt 25 i Europa-Parlamentets betænkning om fremtiden for europæisk 
standardisering (A7-0276/2010)).

Begrundelse

Da Europa-Parlamentet er ligestillet med Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure, skal 
Europa-Parlamentet have ret til at gå imod en harmoniseret standard.

Ændringsforslag 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat mener, at en
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom.

1. Hvis enten en medlemsstat eller 
Europa-Parlamentet mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom med en detaljeret 
forklaring og beviser for fastholdelsen af 
sit krav. Kommissionen indkalder 
ufortøvet Den europæiske 
standardiseringsordnings strategiforum 
som omtalt i artikel 6, stk. 2a.

Or. en

Ændringsforslag 200
António Fernando Correia De Campos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom.

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom, idet den forelægger 
en detaljeret redegørelse med en 
begrundelse for sin klage.

Or. pt

Begrundelse

Man bør undgå national protektionisme, som kan bringe den europæiske enhed og 
konkurrenceevne i fare, idet det altid kræves af medlemsstaterne, at de begrunder enhver 
negativ vurdering af en harmoniseret standards egentlige kvalitet.
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Ændringsforslag 201
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom.

1. Hvis en medlemsstat mener, at en 
harmoniseret standard ikke fuldt ud 
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og som er fastsat i den 
relevante EU-lovgivning, underretter den 
Kommissionen herom, idet den forelægger 
en detaljeret redegørelse med en 
begrundelse for sin klage.

Or. en

Ændringsforslag 202
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen offentliggør og 
ajourfører regelmæssigt på sit websted en 
liste over de harmoniserede standarder, 
som har været genstand for en afgørelse 
som omtalt i stk. 2.

Or. en

(Jf. ordlyden af punkt 26 i Europa-Parlamentets betænkning om fremtiden for europæisk 
standardisering (A7-0276/2010)).

Begrundelse

Det er med henblik på markedssikkerhed vigtigt, at en afgørelse fra Kommissionens side om 
ikke at anerkende en harmoniseret standard, som giver en formodning om overensstemmelse 
med lovgivningen, er så gennemsigtig som muligt.
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Ændringsforslag 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2.

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2, efter høring af den 
europæiske standardiseringsordnings 
strategiforum som omtalt i artikel 6, stk. 
2a..

Or. en

Ændringsforslag 204
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2.

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2, efter høring inden for en 
rimelig tidsfrist af udvalget af nationale 
eksperter, der er nedsat ved det eventuelt 
tilsvarende sektorrelevante direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra b), i denne artikel vedtages ved den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3.

5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, efter høring af den 
europæiske standardiseringsordnings 
strategiforum som omtalt i artikel 6, stk. 
2a..

Or. en

Ændringsforslag 206
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra b), i denne artikel vedtages ved den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3.

5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, efter høring inden for en 
rimelig tidsfrist af udvalget af nationale 
eksperter, der er nedsat ved det eventuelt 
tilsvarende sektorrelevante direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når Kommissionen ikke er blevet 
informeret om indvendinger mod en 
harmoniseret standard eller har fastslået, 
at indvendingen ikke er berettiget, 
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offentliggør den ufortøvet standarden i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Anerkendelse og brug af tekniske 
specifikationer inden for ikt

Or. en

Ændringsforslag 209
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Anerkendelse og brug af tekniske 
specifikationer inden for ikt

Or. en

Ændringsforslag 210
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Anerkendelse og brug af tekniske 
specifikationer inden for ikt
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Or. en

Ændringsforslag 211
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Anerkendelse og brug af tekniske 
specifikationer inden for ikt

Or. en

Ændringsforslag 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for ikt

Henvisninger til tekniske specifikationer 
inden for ikt

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til standarder er det gængse udtryk snarere end anerkendelse heraf.

Ændringsforslag 213
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en medlemsstat, en offentlig 
myndighed eller på eget initiativ beslutte 
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beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

efter høring af de europæiske 
standardiseringsorganisationer og 
multistakeholderplatformen for ikt-
standardisering som oprettet ved 
Kommissionens afgørelse af 28. november 
2011 (2011/C349/04) at anerkende 
tekniske specifikationer på ikt-området, 
som ikke er nationale, europæiske eller 
internationale standarder, og som opfylder 
kravene i bilag II, med henblik på 
anvendelse som reference i offentlige 
indkøbsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte efter høring af repræsentanter for 
alle interesseparter, herunder de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer, at 
anerkende tekniske specifikationer, som 
ikke er nationale, europæiske eller 
internationale standarder, og som opfylder 
kravene i bilag II, som ikt-standarder.

Or. en

Ændringsforslag 215
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
efter høring af de europæiske 
standardiseringsorganisationer, beslutte at 
anerkende og anvende tekniske 
specifikationer på ikt-området, som ikke er 
nationale, europæiske eller internationale 
standarder, og som opfylder kravene i bilag 
II.

Or. en

Ændringsforslag 216
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte efter høring af alle berørte parter 
at anerkende tekniske specifikationer, som 
ikke er nationale, europæiske eller 
internationale standarder, og som opfylder 
kravene i bilag II, som ikt-standarder.

Or. en

Ændringsforslag 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
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i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at henvise til tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til standarder er det gængse udtryk snarere end anerkendelse heraf. 

Ændringsforslag 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en medlemsstat, en offentlig 
myndighed som omhandlet i direktiv 
2004/18/EF eller på eget initiativ efter 
høring af de europæiske 
standardiseringsorganisationer og 
relevante interesseparter beslutte at 
anvende tekniske specifikationer, som ikke 
er nationale, europæiske eller 
internationale standarder, og som opfylder 
kravene i bilag II, som ikt-standarder.

Or. en

Ændringsforslag 219
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 Tekniske ikt-specifikationer som 
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udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

omhandlet i artikel 9 i denne forordning 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Or. en

Ændringsforslag 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Anerkendte ikt-standarder som omhandlet 
i artikel 9 udgør fælles tekniske 
specifikationer som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF samt 
forordning (EF) nr. 2342/2002.

Or. en

Ændringsforslag 221
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Anvendelse af ikt-standarder på sociale 

tjenesteydelser, herunder 
sundhedstjenester

Denne forordning berører ikke standarder 
om serviceydelser. Den europæiske 
standardiseringsordning tager hensyn til 
de generelle bestemmelser, der fremmer 
gennemførelsen af sociale tjenesteydelser, 
herunder sundhedstjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 222
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kontrol af kvaliteten af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter og af deres 
overensstemmelse med de relevante EU-
politikker og EU-lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 223
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter, seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger til at sikre, at fristerne for 
udarbejdelse og revision af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres kortere

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter, seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger til at sikre, at fristerne for 
udarbejdelse og revision af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres kortere, 
uden at dette får negativ indflydelse på 
principperne om åbenhed, kvalitet, 
gennemsigtighed og konsensus blandt alle 
interesserede parter

Or. en
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Ændringsforslag 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter, seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger til at sikre, at fristerne for 
udarbejdelse og revision af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres kortere

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter, herunder 
internationalt samarbejde, seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger til at sikre, at fristerne for 
udarbejdelse og revision af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres kortere

Or. en

Ændringsforslag 225
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter, seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger til at sikre, at fristerne for 
udarbejdelse og revision af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter gøres kortere

(c) udførelse af forberedende arbejde eller 
hjælpearbejde i forbindelse med europæisk 
standardisering, herunder undersøgelser, 
samarbejdsaktiviteter (herunder 
internationalt samarbejde), seminarer, 
evalueringer, sammenlignende analyser, 
forskning, laboratoriearbejde, 
sammenlignende laboratorieprøvninger, 
overensstemmelsesvurdering og 
foranstaltninger, hvis mål, så længe de 
tekniske og finansielle begrænsninger 
tillader det, er, at fristerne for udarbejdelse 
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og revision af europæiske standarder eller 
europæiske standardiseringsprodukter 
gøres så korte som mulige, uden at dette 
får negativ indflydelse på principperne om 
åbenhed, kvalitet, gennemsigtighed og 
konsensus blandt alle interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 226
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter. Disse 
aktiviteter gøres tilgængelige for 
handicappede på samme niveau som for 
alle andre deltagere

Or. en

Ændringsforslag 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, international 
reguleringsdialog, udførelse af teknisk 
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information til interesserede parter arbejde og formidling af information til 
interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 228
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, internationale 
reguleringsdialoger, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 229
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter

(d) aktiviteter i de europæiske 
standardiseringsorganers 
centralsekretariater, f.eks. udvikling af 
politikker, internationalt samarbejde og 
internationale dialoger på 
standardiseringsområdet, koordinering af 
standardiseringsaktiviteter, udførelse af 
teknisk arbejde og formidling af 
information til interesserede parter

Or. en
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Ændringsforslag 230
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) oversættelse, hvis dette er påkrævet, af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter, der bruges til 
støtte for EU's politikker og lovgivning, til 
EU's officielle sprog, bortset fra de 
europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

(e) oversættelse af europæiske standarder 
eller europæiske standardiseringsprodukter, 
der bruges til støtte for EU's politikker og 
lovgivning, til EU's officielle sprog, bortset 
fra de europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

Or. el

Ændringsforslag 231
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner

(f) udarbejdelse af tilgængelig information 
til forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner. Denne 
information og dette materiale stilles til 
rådighed for handicappede

Or. en

Ændringsforslag 232
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner. Denne 
information og dette materiale stilles til 
rådighed i et tilgængeligt elektronisk 
format og/eller i et formalt, der er 
tilgængeligt for handicappede

Or. en

Ændringsforslag 233
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, resumeer af 
standarder, oplysninger om bedste praksis 
samt oplysningskampagner

Or. fr

Begrundelse

De komplekse standarder og manglen på ressourcer eller færdigheder kan ofte afholde små 
virksomheder fra at bruge dem. Derfor bør resumeer med relevante informationer stilles til 
rådighed for at lette brugen af standarderne.

Ændringsforslag 234
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner

(f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og præsentation på 
forenklet vis af europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, f.eks. i form af 
brugervejledninger, resumeer af 
standarder, samlinger af bedste praksis, 
sensibiliseringsstrategier og 
uddannelsesprogrammer

Or. el

Ændringsforslag 235
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) gratis distribution af harmoniserede 
standarder

Or. en

Begrundelse

Såfremt standarder de facto er obligatoriske i henhold til europæisk lovgivning, hvilket er 
tilfældet for “harmoniserede standarder”, bør de stilles gratis til rådighed. Inden for 
jernbanesektoren udvikles harmoniserede standarder for at give en formodning om, at de er i 
overensstemmelse med den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) baseret på 
direktiv 2008/5 om jernbaners interoperabilitet. Som følge af deres halvt-forpligtende 
karakter bør disse standarder stille gratis til rådighed.

Ændringsforslag 236
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) juridisk og teknisk ekspertise, herunder 
undersøgelser, i relation til vurderingen af 
behovet for, og udarbejdelsen af, 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter

(b) juridisk og teknisk ekspertise, herunder 
undersøgelser, i relation til vurderingen af 
behovet for, og udarbejdelsen af, 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter eller uddannelse 
af eksperter

Or. fr

Ændringsforslag 237
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) aktionstilskud (a) aktionstilskud baseret på en årlig 
vejledende arbejdsplan som foreslået af de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 238
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) driftstilskud til europæiske 
standardiseringsorganer og de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
i overensstemmelse med reglerne i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. 
Driftstilskud nedtrappes ikke automatisk i 
tilfælde af fornyelse.

(b) driftstilskud til europæiske 
standardiseringsorganisationer og de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
i overensstemmelse med reglerne i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. 
Driftstilskud nedtrappes ikke automatisk i 
tilfælde af fornyelse.

Or. en
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Ændringsforslag 239
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer, at forslagene til 
tilskud til aktioner og driftstilskud 
vurderes af de europæiske 
standardiseringsorganisationer senest to 
måneder efter deres forelæggelse, og at 
kontrakterne i de tilfælde, hvor 
anmodningerne godkendes, kan 
undertegnes inden yderligere to måneder.

Or. en

Ændringsforslag 240
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 og 2 
omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype.

3. Kommissionen er enig med de  
europæiske 
standardiseringsorganisationer i 
fastsættelsen af de i stk. 1 og 2 
omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype. En sådan aftale 
baseres på en flerårig finansieringsplan 
med klare retningslinjer for alle 
Kommissionens tjenestegrene.

Or. en
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Ændringsforslag 241
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 og 2 
omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype.

3. Kommissionen fastsætter efter høring af 
de europæiske 
standardiseringsorganisationer de i stk. 1 
og 2 omhandlede finansieringsregler samt 
tilskudsbeløbene og eventuelt de 
maksimale procentsatser for finansieringen 
af hver aktivitetstype.

Or. en

Ændringsforslag 242
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen fastlægger derudover 
og uagtet ovennævnte en 
finansieringsprocent af den årlige 
arbejdsplan i spørgsmål om tilskud til 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 243
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 

(b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
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interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1.

interesseparter er i tilstrækkelig grad 
repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, under forudsætning af, at 
disse interesseparters relevante eksperter 
er tilgængelige og rede til at deltage.

Or. en

Ændringsforslag 244
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1.

(b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret og deltage i det 
europæiske standardiseringsarbejde som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 245
Barbara Weiler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1.

(b) Europæiske 
standardiseringsorganisationer muliggør 
passende deltagelse af SMV'er, 
forbrugerorganisationer, arbejdstagere og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk.

Or. en
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Ændringsforslag 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tilpasse kriterierne for anerkendelse af 
de standarder inden for ikt, der er 
omhandlet i bilag II, til den tekniske 
udvikling

(b) tilpasse kriterierne for anvendelse af 
tekniske specifikationer inden for ikt, der 
er omhandlet i bilag II, efter den tekniske 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Afgørelserne, der er omtalt i litra a og 
b, vedtages efter høring af de europæiske 
standardiseringsorganisationer og den 
europæiske standardiseringsordnings 
strategiforum som omtalt i artikel 6, stk. 
2a,

Or. en

Ændringsforslag 248
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Afgørelserne, der er omtalt i litra a og 
b, vedtages efter høring af de europæiske 
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standardiseringsorganisationer 

Or. en

Begrundelse

Afgørelserne er grundlæggende for standardiseringsordningen, og følgelig skal de 
europæiske standardiseringsorganisationer inddrages.

Ændringsforslag 249
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Udvalget 
mødes mindst to gange om året med 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Afgørelserne er grundlæggende for standardiseringsordningen, og følgelig skal de 
europæiske standardiseringsorganisationer inddrages.

Ændringsforslag 250
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 A
Multistakeholderplatform

1. Der etableres en 
multistakeholderplatform, som skal 
rådgive Kommissionen og det i artikel 18 



AM\893852DA.doc 105/117 PE480.857v01-00

DA

omtalte udvalg i anliggender vedrørende 
gennemførelsen af den europæiske 
standardiseringspolitik i forbindelse med 
reguleringsmetoden vedrørende 
standardiseringen og dens økonomiske og 
sociale følger. 
2. Multistakeholderplatformen 
sammensættes af:
(a) repræsentanter for medlemsstaternes 
offentlige myndigheder
b. de europæiske organisationer som 
omtalt i bilag III
c. de europæiske 
standardiseringsorganisationer
d. de europæiske organisationer, der 
repræsenterer industrien og andre sociale 
interesseparter.
3. Multistakeholderplatformen høres:
a. under forberedelsen af anmodningerne 
om nye standarder til de europæiske 
standardiseringsorganisationer i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1,
b. når der af de relevante interesseparter, 
herunder markedstilsynsmyndighederne, 
fastslås mangler i standarder. 

Or. en

Ændringsforslag 251
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De europæiske standardiseringsorganer 
fremsender en årlig rapport om 
implementeringen af denne forordning til 
Kommissionen. Rapporten skal indeholde 
nærmere oplysninger om følgende:

1. De europæiske standardiseringsorganer 
fremsender en årlig rapport om 
implementeringen af denne forordning til 
Kommissionen. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om følgende:
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Or. en

Ændringsforslag 252
Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 A
Gennemgang

Denne forordning genbehandles fem år 
efter dens ikrafttræden med henblik på en 
vurdering af fremskridtene set i forhold til 
dens målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 253
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) i artikel 6, stk. 3, udgår første led udgår

Or. en

Begrundelse

Den pågældende artikel drejer sig om mandater. Begrebet mandater er blevet fjernet i artikel 
7 i dette lovgivningsforslag, og perioden på mindre end en måned hindrer de europæiske 
standardiseringsorganisationer i at gennemføre nyttige samråd med de nationale 
standardiseringsorganisationer. Indtil nu blev mandater for standardisering på 
jernbaneområdet godkendt via høring i to udvalg: udtalelse fra sektionsudvalget og 
godkendelse fra Det Stående Udvalg for Tekniske Standarder og Forskrifter. 

Ændringsforslag 254
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør en fortegnelse
over nationale standardiseringsorganer og 
alle opdateringer af denne i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør efter 
samordning med de europæiske 
standardiseringsorganisationer en 
fortegnelse over nationale 
standardiseringsorganisationer og alle 
opdateringer af denne i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør høre de europæiske standardiseringsorganisationer, førend den foretager 
ajourføringer. Denne samordning vil sikre kohærens i ordningen og i princippet med 
uddelegering til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør en fortegnelse 
over nationale standardiseringsorganer og 
alle opdateringer af denne i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør efter høring af 
de europæiske 
standardiseringsorganisationer en 
fortegnelse over nationale 
standardiseringsorganisationer og alle 
opdateringer af denne på sin webside og i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 256
Philippe Juvin, Lara Comi
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Forslag til forordning
Bilag 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KRAV I FORBINDELSE MED 
ANERKENDELSE AF TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER INDEN FOR IKT

KRAV I FORBINDELSE MED BRUG AF 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER INDEN 
FOR IKT

Or. en

Ændringsforslag 257
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet på grundlag af et åben 
beslutningsproces, som alle interesseparter 
på det eller de markeder, der berøres af 
standarden, har adgang til.

de tekniske specifikationer skal være 
udarbejdet på grundlag af en åben 
beslutningsproces, som alle interesseparter 
på det eller de markeder, der berøres af den 
tekniske specifikation, har adgang til.

Or. en

Ændringsforslag 258
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) for at opnå balance skal det have været 
tilstræbt, at alle grupper af interesseparter 
deltog

(Vedrører ikke den danske tekst). 

Or. en
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Ændringsforslag 259
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) passende repræsentation:
(i) de tekniske specifikationer blev 
udviklet med deltagelse af alle 
interesseparter
(ii) repræsentationen af alle kategorier af 
interesseparter var velafbalanceret.

Or. en

Ændringsforslag 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
er væsentlige for implementeringen af 
specifikationer, skal udliciteres til 
ansøgerne på et (fair), rimeligt og ikke-
diskriminerende grundlag ((F)RAND), 
hvilket efter indehaveren af den 
intellektuelle ejendomsrets valg omfatter 
udlicitering af væsentlig intellektuel 
ejendom uden vederlag.

(c) intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
er væsentlige for implementeringen af 
specifikationer, skal udliciteres til 
ansøgerne på et (fair), rimeligt og ikke-
diskriminerende grundlag ((F)RAND), 
hvilket omfatter udlicitering af væsentlig 
intellektuel ejendom uden vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 3 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) konsensus: 
specifikationerne er ikke i modstrid med 
de eksisterende europæiske eller 
internationale standarder

Or. en

Begrundelse

Konsekvens i og anvendelse af de europæiske standarder på globalt plan er af grundlægende 
betydning for opnåelse af konkurrenceevne og innovationsmålsætninger. 

Ændringsforslag 262
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) princippet om konsekvens overholdes: 
de tekniske specifikationer må hverken 
være i modstrid med de eksisterende 
nationale, europæiske og internationale 
standarder eller de standarder, som er 
under udarbejdelse, eller overlappe disse

Or. fr

Ændringsforslag 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) legitimationsprocessen: 
specifikationerne er blevet godkendt efter 
en lovgivningsprocedure, herunder en 
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offentlig undersøgelse med inddragelse af 
de europæiske og nationale 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at nye standarder passer ind i den nuværende ordning, og at der ikke 
opstår tekniske handelshindringer og hindringer for innovation via modstridende standarder.  
Stærke legitimeringsprocesser vil være en hjælp i denne henseende.

Ændringsforslag 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En europæisk organisation, der 
repræsenterer SMV'erne i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

(a) En europæisk horisontal organisation, 
der repræsenterer håndværksvirksomheder 
og SMV'er i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

Or. en

Ændringsforslag 265
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En europæisk organisation, der 
repræsenterer SMV'erne i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

(a) En europæisk og national organisation, 
der repræsenterer SMV'erne i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

Or. de

Begrundelse

For at gennemføre en standardiseringsplanlægning, der er i tæt overensstemmelse med 
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markedet, og for at sikre, at den er praktisk gennemførlig, bør dialogen, som skal inddrage 
SMV’er og deres repræsentanter tættere i standardiseringsprocedurerne, struktureres på en 
sådan måde, at den fortsat giver mulighed for direkte deltagelse på nationalt plan uden 
international indblanding. Med henblik på bl.a. en struktureret dialog bør de eksisterende 
ordninger for SMV’ers deltagelse via nationale standardiseringsorganisationer ikke 
undergraves.

Ændringsforslag 266
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage forbrugernes 
interesser i standardiseringsprocessen på 
europæisk plan

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage forbrugernes 
interesser, herunder de forbrugere, som er 
specielt sårbare som følge af deres 
mentale eller fysiske handicap, alder eller 
godtroenhed, i standardiseringsprocessen 
på europæisk plan

Or. fr

Ændringsforslag 267
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) En europæisk organisation, der 
repræsenterer sociale interesser i 
europæiske standardiseringsaktiviteter, og 
som:

(d) En europæisk organisation, der 
repræsenterer sociale interesser, dvs. en 
fagforening eller en 
arbejdstagerorganisation, i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

Or. en

Ændringsforslag 268
Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) En europæisk organisation, der 
repræsenterer sociale interesser i 
europæiske standardiseringsaktiviteter, og 
som:

(d) En europæisk organisation, der inden 
for europæiske standardiseringsaktiviteter 
repræsenterer arbejdstagernes interesser 
med hensyn til sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, og som:

Or. en

Begrundelse

Formålet med bilag III, litra d, er at dække en europæisk organisation, der indenfor 
standardiseringsaktiviteterne repræsenterer arbejdstagerne interesser med hensyn til sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen. Dog er ordet “social” alt for omfattende, og det kan skabe 
juridisk usikkerhed. Der stilles et særskilt ændringsforslag, der skal dække europæiske 
organisationer, som repræsenterer andre samfundsmæssige interesser.

Ændringsforslag 269
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) er en ikke-statslig nonprofitorganisation, 
som er uafhængig af industrielle, 
kommercielle og erhvervsmæssige 
interesser samt af andre interesser, der kan 
afstedkomme interessekonflikter

(i) er en ikke-statslig nonprofitorganisation, 
som er repræsentativ, uafhængig af 
industrielle, kommercielle og 
erhvervsmæssige interesser samt af andre 
interesser, der kan afstedkomme 
interessekonflikter

Or. en

Ændringsforslag 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) er en ikke-statslig nonprofitorganisation, 
som er uafhængig af industrielle, 
kommercielle og erhvervsmæssige 
interesser samt af andre interesser, der kan 
afstedkomme interessekonflikter

(i) er en ikke-statslig nonprofitorganisation, 
som er repræsentativ, uafhængig af 
industrielle, kommercielle og 
erhvervsmæssige interesser samt af andre 
interesser, der kan afstedkomme 
interessekonflikter

Or. en

Ændringsforslag 271
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser og 
sårbare grupper, som f.eks. handicappede, 
i standardiseringsprocessen på europæisk 
plan

Or. en

Ændringsforslag 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser og 
især sårbare grupper, som f.eks. 
handicappede, i standardiseringsprocessen 
på europæisk plan

Or. en
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Ændringsforslag 273
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage de sociale interesser 
hos sårbare grupper, som f.eks. 
handicappede, i standardiseringsprocessen 
på europæisk plan

Or. el

Ændringsforslag 274
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage sociale interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan

(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage arbejdstagernes 
interesser i standardiseringsprocessen på 
europæisk plan

Or. en

Begrundelse

Formålet med bilag III, litra d, er at dække en europæisk organisation, der indenfor 
standardiseringsaktiviteterne repræsenterer arbejdstagernes interesser med hensyn til 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Dog er ordet “social” alt for omfattende, og det kan 
skabe juridisk usikkerhed. Der stilles et særskilt ændringsforslag, der skal dække europæiske 
organisationer, som repræsenterer andre samfundsmæssige interesser.

Ændringsforslag 275
Sylvana Rapti



PE480.857v01-00 116/117 AM\893852DA.doc

DA

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) har fået mandat af nationale nonprofit 
sociale organisationer i mindst to 
tredjedele af medlemsstaterne til at 
repræsentere sociale interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan.

(iii) har fået mandat af nationale nonprofit 
arbejdstagerorganisationer i mindst to 
tredjedele af medlemsstaterne til at 
repræsentere arbejdstagernes interesser i 
standardiseringsprocessen på europæisk 
plan.

Or. en

Begrundelse

Formålet med bilag III, litra d, er at dække en europæisk organisation, der indenfor 
standardiseringsaktiviteterne repræsenterer arbejdstagernes interesser med hensyn til 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Dog er ordet “social” alt for omfattende, og det kan 
skabe juridisk usikkerhed. Der stilles et særskilt ændringsforslag, der skal dække europæiske 
organisationer, som repræsenterer andre samfundsmæssige interesser.

Ændringsforslag 276
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Bilag 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) En europæisk organisation, der 
inden for europæiske 
standardiseringsaktiviteter repræsenterer 
samfundsmæssige interesser ud over dem, 
der henvises til i litra b, c og d, som:
(i) er en ikke-statslig 
nonprofitorganisation, som er uafhængig 
af industrielle, kommercielle og 
erhvervsmæssige interesser samt af andre 
interesser, der kan afstedkomme 
interessekonflikter
(ii) har som vedtægtsmæssige formål og 
aktiviteter at varetage samfundsmæssige 
interesser i standardiseringsprocessen på 
europæisk plan
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(iii) har fået mandat af nationale, 
samfundsmæssige 
nonprofitorganisationer i mindst to 
tredjedele af medlemsstaterne til at 
repræsentere samfundsmæssige interesser 
i standardiseringsprocessen på europæisk 
plan.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for, at Unionen skaber og i fremtiden støtter andre 
europæiske organisationer, der repræsenterer samfundsmæssige interesser, som ikke på 
indeværende tidspunkt er omfattet af bilag III forudsat, at de er i overensstemmelse med de 
deri fastsatte kriterier.


