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Τροπολογία 66
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν 
θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., 
προάγοντας την οικονομική 
αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 
και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, 
τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 
οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα 
ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν 
την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες 
και να διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, 
αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία 
για τους καταναλωτές.

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν 
θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., 
προάγοντας την οικονομική 
αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 
και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, 
τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας την 
οικονομία γενικά και τους καταναλωτές 
ιδιαίτερα. Τα πρότυπα ενδέχεται να 
διατηρούν και να βελτιώνουν την 
ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και 
τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο 
αυτό την ασφάλεια και την αξία για τους 
καταναλωτές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να αποτελούν διαρκή 
μέριμνα με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς.

Τροπολογία 67
Franz Obermayr
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν 
θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., 
προάγοντας την οικονομική 
αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 
και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, 
τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 
οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα 
ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν 
την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες 
και να διασφαλίζουν τη
διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, 
αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία 
για τους καταναλωτές.

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση μπορεί να 
συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Τα πρότυπα προάγουν 
την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην 
εσωτερική αγορά και μπορεί να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασμού.  Επομένως, 
τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 
οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα 
ενδέχεται να βοηθούν στη διατήρηση και 
τη βελτίωση της ποιότητας και να 
λειτουργούν ως δείκτης για τη
διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα .

Or. de

Τροπολογία 68
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
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(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ομάδες 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων των ΜΜΕ και οργανώσεων 
προστασίας των καταναλωτών, 
συμμετέχουν στη διαδικασία από τα 
προηγούμενα στάδια και ότι οι απόψεις 
τους ακούγονται. 

Or. de

Τροπολογία 69
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μια 
εθελοντική και καθοδηγούμενη από την 
αγορά διαδικασία και να βασίζεται στις 
αρχές τυποποίησης που εκτίθενται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας για τα Τεχνικά 
Εμπόδια στο Εμπόριο. Τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
((2011)311 τελικό), αναφέρεται στη Συμφωνία του ΠΟΕ για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο 
ως μια διεθνώς συμφωνημένη βάση για τις θεμελιώδεις αρχές της τυποποίησης. Στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα των προτύπων, πρέπει να γίνει αναφορά στα διεθνώς αναγνωρισμένα 
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κριτήρια του ΠΟΕ·  η κατάρτιση νέων καταλόγων με αρχές ενδέχεται να δημιουργήσει τον 
κίνδυνο σύγκρουσης με τα εν λόγω κριτήρια.

Τροπολογία 70
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αγορά, κυρίως μέσω του 
τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις 
βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 
προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αγορά, για παράδειγμα μέσω 
του τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων 
που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με 
τις βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 
προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των προτύπων δεν υποστηρίζει άμεσα τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη 
νομοθεσία, κάτι το οποίο καθιστά παραπλανητική την εν λόγω διατύπωση.

Τροπολογία 71
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι ακριβή στον 
καθορισμό των απαραίτητων 
απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας 
σε σχέση με την εναρμόνιση των 
συνθηκών για την εμπορία προϊόντων, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες 
εκ μέρους των τυποποιητών όσον αφορά 
τους στόχους και το επίπεδο προστασίας 



AM\893852EL.doc 7/124 PE480.857v02-00

EL

που ορίζει η νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τη διατύπωση της παραγράφου 15 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010)

Τροπολογία 72
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης εκθέτει σημαντικό αριθμό 
στρατηγικών συστάσεων σχετικά με την 
αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης. 

Or. en

Τροπολογία 73
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Κατά την ανάπτυξη εναρμονισμένων 
προτύπων, η Επιτροπή πρέπει να τηρεί 
πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας· 
πρότυπα που φαίνονται παράλογα και 
ακατανόητα στον μέσο πολίτη πρέπει να 
αποφεύγονται. 

Or. de
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Τροπολογία 74
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά5 θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 
της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια 
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 
τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες.

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από επαγγελματίες του τομέα 
της περίθαλψης. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 
της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια 
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 
τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
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υπηρεσίες.
__________________
1 ΕΕ L, 27.12.2006 

Or. en

Τροπολογία 75
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 
της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από επαγγελματίες του τομέα 
της περίθαλψης. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 
της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
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τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες.

προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια 
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 
τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 76
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 

(7) Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά θεσπίζει γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας 
εγκατάστασης για τους παρόχους 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών 
προτύπων για τη διευκόλυνση της 
συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από παρόχους διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ 
εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για 
προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από 
αυτή. Εντούτοις, η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται 
λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικότητα 
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της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια 
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 
τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες.

της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν 
είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για 
προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. 
Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια 
συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ 
τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά 
αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί 
το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες 
περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του στα πρότυπα για τις 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών υγείας.

Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή 
στην ήδη υφιστάμενη ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, και ιδίως τις διατάξεις 
για το εργατικό δίκαιο στο άρθρο 1, 
παράγραφοι 6 και 7 της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 για τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά1.
__________________
1 ΕΕ L, 27.12.2006 

Or. en

Τροπολογία 78
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγουν τις σχέσεις μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, απεργίας  και 
συμμετοχής σε εργατικές κινητοποιήσεις 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
πρακτικές οι οποίες εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει τη νομοθεσία των κρατών μελών 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 14 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006).

Τροπολογία 79
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων 
για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες.

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων 
για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες. Κατά 
συνέπεια, τέτοια πρότυπα δεν πρέπει να 
καλύπτουν την εκτέλεση υπηρεσιών που 
παρέχονται κατά την άσκηση ελευθέρου 
επαγγέλματος κατά την έννοια της 
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οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο παρών κανονισμός καλύπτει την 
τυποποίηση υπηρεσιών που συνδέονται 
με αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο, όπως η 
εγκατάσταση, συντήρηση, επιδιόρθωση ή 
οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία. Ωστόσο, 
δεν καλύπτει την τυποποίηση 
διανοητικών και πνευματικών υπηρεσιών 
όπως ορίζονται από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ ούτε καλύπτει τις κοινωνικές, 
ιατρικές ή φαρμακευτικές υπηρεσίες. Οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται με βάση τα 
σχετικά επαγγελματικά προσόντα υπό 
προσωπική, υπεύθυνη και ανεξάρτητη 
επαγγελματική ιδιότητα προς όφελος του 
πελάτη και του κοινού. 

Or. en

Τροπολογία 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 
εκδίδονται από εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να 

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 
εκδίδονται από εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να 
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οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και 
τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. 
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την 
εσωτερική αγορά και για την 
αποτελεσματικότητα της τυποποίησης 
στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και 
της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης. 
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, 
για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν από τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και 
τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. 
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την 
εσωτερική αγορά και για την 
αποτελεσματικότητα της τυποποίησης 
στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και 
της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τη διευθέτηση περί της 
αποφυγής λήψης νέων μέτρων, που 
εφαρμόζεται στους εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. 
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, 
για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν από τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

Or. en

Τροπολογία 82
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 

(12) Αν και τα πρότυπα αποτελούν κυρίως 
βασιζόμενα στις ανάγκες της αγοράς 
εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε
εθελοντική βάση από τους 
ενδιαφερομένους, μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
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διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

πληθυσμού, την αναπηρία, την προστασία 
των καταναλωτών, την ασφάλεια και τις 
συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ένταξη 
και την καινοτομία γενικώς. Η Ευρώπη, 
αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις 
εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα 
διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 83
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, 
όπως την παγκοσμιοποίηση, την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση 
των πόρων, τη γήρανση του πληθυσμού, 
τις αδυναμίες της εσωτερικής αγοράς την 
κοινωνική ένταξη και την καινοτομία 
γενικώς. Η Ευρώπη, αναλαμβάνοντας 
ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα 
ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις εν 
λόγω διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, 
ιδίως δε για τις ΜΜΕ που αποτελούν το 
μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Ο 21ος αιώνας θέτει διάφορες προκλήσεις τις οποίες η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει, κυρίως 
ενισχύοντας τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της για να επιβληθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι ΜΜΕ, ως η μεγάλη βάση του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού ιστού, πρέπει να 
συμμετάσχουν ενεργά στην όλη διαδικασία της τυποποίησης. 

Τροπολογία 84
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της, να 
διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, να 
διατηρήσει τους φυσικούς πόρους και να 
ενθαρρύνει την κοινωνική ενσωμάτωση.

Or. fr

Τροπολογία 85
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
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όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού, την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία, την κοινωνική ένταξη και την 
καινοτομία γενικώς. Η Ευρώπη, 
αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις 
εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα 
διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

Or. el

Τροπολογία 86
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού, την κοινωνική ένταξη, την 
αναπηρία  και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 87
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε πολιτική της Ένωσης και 
κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της πρέπει 
να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τα δικαιώματα των προσώπων με 
αναπηρίες που συνήφθη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 
2010, και ιδίως με τα άρθρα 3, 4 και 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ συνήψε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Προσώπων με 
Αναπηρίες στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2011). Πρόκειται για 
την πρώτη συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κυρώνεται από την ΕΕ, 
κάτι που συνεπάγεται ότι στο εξής οποιαδήποτε πολιτική και οποιαδήποτε νομοθετική 
πρωτοβουλία της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την εν λόγω διεθνή σύμβαση. 

Τροπολογία 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε πολιτική της Ένωσης και 
κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της πρέπει 
να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τα δικαιώματα των προσώπων με 
αναπηρίες που συνήφθη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 
2010, και ιδίως με τα άρθρα 3, 4 και 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ συνήψε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Προσώπων με 
Αναπηρίες στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2011). Πρόκειται για 
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την πρώτη συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κυρώνεται από την ΕΕ, 
κάτι που συνεπάγεται ότι στο εξής οποιαδήποτε πολιτική και οποιαδήποτε νομοθετική 
πρωτοβουλία της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε συμμόρφωση με την εν λόγω διεθνή σύμβαση. 

Τροπολογία 89
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν 
επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα 
πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ.
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές 
επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια παραδοχή η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων και χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

Τροπολογία 90
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν 

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για την ανταγωνιστικότα των 
επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των οποίων η 
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επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα 
πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ.
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές 
επιτροπές.

συμμετοχή στη διαδικασία του 
συστήματος τυποποίησης είναι 
κεφαλαιώδης για την τεχνική πρόοδο 
στην ΕΕ. Οι κανόνες τυποποίησης πρέπει 
να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να προσφέρουν 
ενεργά τις καινοτόμες λύσεις τους στις 
προσπάθειες τυποποίησης. Επιπλέον, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

Or. en

Τροπολογία 91
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν 
επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα 
πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. 
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές 
επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Κατά 
συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα, και 
επίσης η εκπροσώπηση και η συμμετοχή 
τους στη διαδικασία τυποποίησης, σε 
εθνικό επίπεδο, όπου μπορούν να είναι 
πιο αποτελεσματικές λόγω του 
χαμηλότερου κόστους και της έλλειψης 
γλωσσικών φραγμών, σύμφωνα με την 
αρχή της εθνικής ανάθεσης. Οι Εθνικοί 
Οργανισμοί Τυποποίησης εξασφαλίζουν 
ότι οι απόψεις των ΜΜΕ λαμβάνονται 
υπόψη από τους αντιπροσώπους τους 
στους εθνικόυς τεχνικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 92
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για την ανταγωνιστικότητα στις
επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, ωστόσο, 
υποεκπροσωπούνται και δεν συμμετέχουν 
επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα 
πρότυπα να μη λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των ΜΜΕ. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί 
η συμμετοχή των ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, 
όπου μπορούν να είναι πιο 
αποτελεσματικές λόγω του χαμηλότερου 
κόστους και της έλλειψης γλωσσικών 
φραγμών, σύμφωνα με την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης. Οι κανόνες 
τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να συνεισφέρουν ενεργά τις 
καινοτόμους τεχνολογικές τους λύσεις στη 
διαδικασία τυποποίησης. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό ο παρών κανονισμός να 
βελτιώσει την εκπροσώπηση και τη
συμμετοχή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές και να εξασφαλίσει την 
ουσιαστική τους πρόσβαση σε πρότυπα.

Or. el

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Σημαντικό είναι από την άποψη 
αυτή να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης 
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο 
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διευκόλυνσης και ενίσχυσης της 
συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 94
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά 
κανόνα υποεκπροσωπούνται στις 
δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει
επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη 
διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω 
μιας οντότητας με κατάλληλα προσόντα.

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο,   σε 
ορισμένους τομείς υποεκπροσωπούνται 
στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να  ενθαρρύνει και 
διευκολύνει επαρκή εκπροσώπηση και 
συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 95
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, τις 
συνθήκες ασφάλειας και εργασίας, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
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στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων 
συντελεστών που εκπροσωπούν το κοινό 
και τα συμφέροντα της κοινωνίας στην 
κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, των 
εργαζομένων, το περιβάλλον και τους 
κοινωνικούς συντελεστές.

Or. en

Τροπολογία 96
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων 
συντελεστών που εκπροσωπούν το κοινό 
και τα συμφέροντα της κοινωνίας στην  
κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν 
τους καταναλωτές, τους 
περιβαλλοντιστές και τους εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 97
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, τις επιχειρήσεις και τους 
κοινωνικούς συντελεστές.

Or. en

Τροπολογία 98
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, τις επιχειρήσεις και τους 
κοινωνικούς συντελεστές.

Or. fr
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Τροπολογία 99
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των συντελεστών που 
εκπροσωπούν τα δημόσια και κοινωνικά 
συμφέροντα στην κατάρτιση προτύπων 
ενισχύεται με τη στήριξη οργανώσεων που 
εκπροσωπούν τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, το περιβάλλον, τους 
εργαζομένους και άλλους κοινωνικούς 
συντελεστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 31 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 21ης

Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Τροπολογία 100
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
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προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τους 
κοινωνικούς συντελεστές.

Or. en

Τροπολογία 101
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Δεδομένου ότι αυτοί οι συντελεστές 
συνήθως έχουν ασθενή παρουσία, ή και 
απουσιάζουν από τις εθνικές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η 
ουσιαστική συμμετοχή τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα στηρίξει τη 
βασιμότητα μιας ευρωπαϊκής 
διαδικασίας τυποποίησης βασισμένης 
στην αρχή της εθνικής ανάθεσης, και 
ιδίως στην διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων του CEN και της CENELEC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατύπωση των παραγράφων 31 και 34 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010).

Τροπολογία 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)



AM\893852EL.doc 27/124 PE480.857v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι 
δημόσιες αρχές δείχνουν περιορισμένο 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά 
τη σημασία της τυποποίησης ως 
εργαλείου για την υποστήριξη των
πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ. 
Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
δημόσιων αρχών σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται 
η ανάπτυξη ή η επανεξέταση των 
ευρωπαϊκών προτύπων που ζητούνται 
από την Επιτροπή. Η συμμετοχή εθνικών 
αρχών έχει καίρια σημασία για την ορθή 
λειτουργία της νομοθεσίας στους τομείς 
που καλύπτονται από την «Νέα 
Προσέγγιση» και για την αποφυγή της 
διατύπωσης εκ των υστέρων 
αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση, αντί της εξασφάλισης, της συμμετοχής των δημόσιων αρχών είναι πολύ πιο 
ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος εξακολουθεί να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους.

Τροπολογία 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι 
δημόσιες αρχές δείχνουν περιορισμένο 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, παρά 
τη σημασία της τυποποίησης ως 
εργαλείου για την υποστήριξη της 
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νομοθεσίας και της δημόσιας πολιτικής. 
Κατά συνέπεια, ο παρών Κανονισμός 
πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
τέτοιων αρχών σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύσσονται 
ή αναθεωρούνται κατόπιν αιτήσεως της 
Επιτροπής.  Η συμμετοχή εθνικών αρχών 
έχει καίρια σημασία για την ορθή 
λειτουργία της νομοθεσίας στους τομείς 
που καλύπτονται από την «Νέα 
Προσέγγιση» και για την αποφυγή της 
διατύπωσης εκ των υστέρων 
αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των δημόσιων αρχών είναι κάτι σωστό και θετικό, αλλά οι σχετικές ρυθμίσεις 
πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση συμμετοχής τους στη 
θέσπιση προτύπων σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι αυτό θα αντέβαινε στην αρχή της 
εθελοντικής τυποποίησης. Η συμμετοχή των δημόσιων αρχών σε γενικές γραμμές θα 
περιοριστεί στην αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Τροπολογία 104
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Οι Εθνικοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης πρέπει να παρέχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στις δραστηριότητες 
τυποποίησής τους σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρίες, σε περιβαλλοντιστές, 
εργαζόμενους και άλλους κοινωνικούς 
συντελεστές, με στόχο την ενίσχυση της 
αντιπροσώπευσής τους στη διαδικασία 
τυποποίησης, και ιδίως στις τεχνικές 
επιτροπές. Παρά το γεγονός ότι η 
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ελεύθερη πρόσβαση ενδέχεται μόνη της 
να μην εξασφαλίσει την ουσιαστική 
συμμετοχή των εν λόγω συντελεστών στις 
εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης, 
είναι απαραίτητη ώστε να περιοριστούν 
οι τρέχοντες περιττοί φραγμοί που 
ενδέχεται να αποθαρρύνουν 
ασθενέστερους συντελεστές από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης. 
   

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, η οποία αντανακλά την παράγραφο 41 του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεν πρόκειται να έχει 
οποιοδήποτε αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική σταθερότητα των Εθνικών Φορέων 
Τυποποίησης, δεδομένου ότι τα τέλη συμμετοχής, όπου υπάρχουν, που καταβάλλονται από τον 
περιορισμένο αριθμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών συντελεστών που 
συμμετέχουν σε εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης αποτελούν αμελητέο μέρος των εσόδων 
των εν λόγω φορέων. 

Τροπολογία 105
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15δ) Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης εξασφαλίζουν ότι οι 
δραστηριότητές τους, η διεκπεραίωση
της τεχνικής εργασίας και η παροχή 
ευρωπαϊκών προτύπων και ευρωπαϊκών 
παραδοτέων τυποποίησης θα είναι 
προσιτά σε άτομα με αναπηρίες κάθε 
είδους. 

Or. en

Τροπολογία 106
Heide Rühle, Emilie Turunen



PE480.857v02-00 30/124 AM\893852EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο 
Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει 
σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης 
με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των 
επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής.

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό 
Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει 
αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης 
πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση 
αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 107
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρμονίζουν 
τους όρους εμπορίας των προϊόντων 
προβλέπουν ότι η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης την έκδοση 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων 
βάσει των οποίων τεκμαίρεται η πιστότητα 
με τις εφαρμοζόμενες βασικές απαιτήσεις. 
Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νομοθετικές 
πράξεις περιέχουν μεγάλο φάσμα 
διατάξεων σχετικά με αντιρρήσεις ως προς 
αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν
καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες 
τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Οι 
αποκλίνουσες διατάξεις που δημιουργούν 
αβεβαιότητα στους οικονομικούς 
παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης 
περιλαμβάνονται ιδίως στην οδηγία 
89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 

(18) Αρκετές οδηγίες που εναρμονίζουν 
τους όρους εμπορίας των προϊόντων 
προβλέπουν ότι η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης την έκδοση 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων 
βάσει των οποίων τεκμαίρεται η πιστότητα 
με τις εφαρμοζόμενες βασικές απαιτήσεις. 
Ωστόσο, πολλές από αυτές τις νομοθετικές 
πράξεις περιέχουν μεγάλο φάσμα 
διατάξεων σχετικά με αντιρρήσεις ως προς 
αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν 
καλύπτουν, ή δεν καλύπτουν πλήρως, όλες 
τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Οι 
αποκλίνουσες διατάξεις που δημιουργούν 
αβεβαιότητα στους οικονομικούς 
παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης 
περιλαμβάνονται ιδίως στην οδηγία 
89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
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Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα μέσα ατομικής προστασίας, στην οδηγία 
93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των 
διατάξεων περί της εμπορίας και του 
ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής 
χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών για τις 
συσκευές και τα συστήματα προστασίας 
που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα 
σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τους 
ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό 
πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 
τα όργανα μετρήσεων, στην οδηγία 
2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην 
οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τα 
απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 
2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα όργανα 
ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί 
στον παρόντα κανονισμό η ενιαία 

Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα μέσα ατομικής προστασίας, στην οδηγία 
93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των 
διατάξεων περί της εμπορίας και του 
ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής 
χρήσης, στην οδηγία 94/9/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών για τις 
συσκευές και τα συστήματα προστασίας 
που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες, στην οδηγία 94/25/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα 
σκάφη αναψυχής, στην οδηγία 95/16/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τους 
ανελκυστήρες, στην οδηγία 97/23/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό 
πίεση, στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 
τα όργανα μετρήσεων, στην οδηγία 
2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, στην 
οδηγία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τα 
απλά δοχεία πίεσης και στην οδηγία 
2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα όργανα 
ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί 
στον παρόντα κανονισμό η ενιαία 
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διαδικασία που προβλέπεται στην 
απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και 
για την κατάργηση της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και να 
απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν 
λόγω οδηγιών.

διαδικασία που προβλέπεται στην 
απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και 
για την κατάργηση της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και να 
απαλειφθούν οι σχετικές διατάξεις των εν 
λόγω οδηγιών, επεκτείνοντας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιπλέον, το 
δικαίωμα αμφισβήτησης ενός 
εναρμονισμένου προτύπου το οποίο δεν 
ικανοποιεί, ή δεν ικανοποιεί πλήρως, όλες 
τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης νομοθεσίας, στην περίπτωση 
που έχει εγκριθεί με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία. 

Or. en

(Βλέπε διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010))

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ίση βάση με το Συμβούλιο στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, είναι εύλογο να επεκταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα 
αμφισβήτησης ενός εναρμονισμένου προτύπου.

Τροπολογία 108
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (2007-2013), η απόφαση 
αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 

(28) Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-
πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (2007-2013), η απόφαση
αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
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προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές 
(2007-2013) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007 
, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το 
περιβάλλον (LIFE+) προβλέπουν ήδη τη 
δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και 
περιβαλλοντικά συμφέροντα στον τομέα 
της τυποποίησης, ενώ ειδικές επιδοτήσεις 
χορηγούνται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που εκπροσωπούν κοινωνικά συμφέροντα 
στον τομέα της τυποποίησης. Η 
χρηματοδότηση δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1639/2006/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 
1926/2006/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 614/2007 θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Είναι σημαντικό για την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης να 
συνεχιστεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση 
της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, 
καταναλωτές και περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά συμφέροντα. Αυτές οι 
οργανώσεις επιδιώκουν σκοπούς γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελούν, 
δυνάμει της ειδικής εντολής που έχουν 
λάβει από τους εθνικούς μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί 
οργανισμούς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στα κράτη μέλη και προωθεί αρχές και 
πολιτικές σύμφωνες με τους στόχους των 
Συνθηκών. Λόγω του πλαισίου στο οποίο 
λειτουργούν και των καταστατικών στόχων 
τους, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, καθώς 
και περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
συμφέροντα στον τομέα της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης έχουν μόνιμη παρουσία, η 
οποία είναι σημαντική για τις 
δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να 
χορηγεί επιδοτήσεις στις εν λόγω 

προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές 
(2007-2013) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007 
, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το 
περιβάλλον (LIFE+) προβλέπουν ήδη τη 
δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και 
περιβαλλοντικά συμφέροντα στον τομέα 
της τυποποίησης, ενώ ειδικές επιδοτήσεις 
χορηγούνται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που εκπροσωπούν κοινωνικά συμφέροντα 
στον τομέα της τυποποίησης. Η 
χρηματοδότηση δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1639/2006/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 
1926/2006/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 614/2007 θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Είναι σημαντικό για την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης να 
συνεχιστεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση 
της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, 
εργαζόμενους, καταναλωτές και 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
συμφέροντα. Αυτές οι οργανώσεις 
επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και αποτελούν, δυνάμει της 
ειδικής εντολής που έχουν λάβει από τους 
εθνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί
οργανισμούς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στα κράτη μέλη και προωθεί αρχές και 
πολιτικές σύμφωνες με τους στόχους των 
Συνθηκών. Λόγω του πλαισίου στο οποίο 
λειτουργούν και των καταστατικών στόχων 
τους, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, εργαζόμενους, 
καταναλωτές, καθώς και περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά συμφέροντα στον τομέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν μόνιμη 
παρουσία, η οποία είναι σημαντική για τις 
δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να 
χορηγεί επιδοτήσεις στις εν λόγω 
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οργανώσεις, χωρίς να εφαρμόζει, στην 
περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, 
την αρχή των ετησίων μειώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002.

οργανώσεις, χωρίς να εφαρμόζει, στην 
περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, 
την αρχή των ετησίων μειώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002.

Or. en

Τροπολογία 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις 
οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες 
και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα 
εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν 
συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με 
τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά την 
ετήσια ευρωπαϊκή εργασία τυποποίησης 
και τις αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα 
πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί 
δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία 
αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα 
πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό 
πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο 
πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία εναρμόνισης.

Or. en

Τροπολογία 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να (37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 



AM\893852EL.doc 35/124 PE480.857v02-00

EL

χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 
εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή 
η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες 
στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες 
βασικές απαιτήσεις.

χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 
εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή 
η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες 
στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες 
βασικές απαιτήσεις. Οι εθνικές αρχές 
πρέπει να προσφέρουν τη συμβολή τους 
μέσω των εθνικών οργανισμών 
τυποποίησης κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας τυποποίησης, έτσι ώστε να 
περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο 
οι τροποποιήσεις στην κατάσταση των 
προτύπων μετά τη δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 
υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών 
της Ένωσης για την εναρμόνιση, την 
αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και 
τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση εκείνων των 
ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης για προϊόντα 
και υπηρεσίες που συνδέονται με αγαθά ή 
με ψηφιακό περιεχόμενο υπέρ της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης 
για την εναρμόνιση, την αναγνώριση 
τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και τη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
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τυποποίησης. Οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες επαγγελματικών 
προσόντων όπως ορίζονται στην οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, δεν 
υπόκεινται στο παρόντα κανονισμό. 

Or. en

Τροπολογία 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 
υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών 
της Ένωσης για την εναρμόνιση, την 
αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και 
τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης για προϊόντα και συναφείς με 
προϊόντα υπηρεσίες υπέρ της νομοθεσίας 
και των πολιτικών της Ένωσης για την 
εναρμόνιση, την αναγνώριση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») και τη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία σχετικά με τη χρήση προτύπων που 
συνδέονται ειδικά με τις υπηρεσίες, τα δε επιτυχημένα παραδείγματα είναι σπάνια.  Για το λόγο 
αυτό, υπάρχουν σοβαροί ενδοιασμοί σχετικά με την έξωθεν δρομολογούμενη τυποποίηση των 
υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με την τυποποίηση που αναπτύσσεται από τις ομάδες των εν λόγω 
παρόχων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8, βασικός στόχος της 
πρότασης κανονισμού είναι να επεκταθεί το πεδίο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε 
πρότυπα υπηρεσιών που συνδέονται με προϊόντα και διεργασίες.
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Τροπολογία 113
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης για υπηρεσίες, 
ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει το 
εργατικό δίκαιο, δηλαδή οιεσδήποτε 
νομικές ή συμβατικές διατάξεις αφορούν 
όρους απασχόλησης ή συνθήκες 
εργασίας, περιλαμβανομένων της υγείας 
και ασφαλείας κατά την εργασία και της 
σχέσης μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων, τις οποίες τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν σύμφωνα τόσο με την 
εσωτερική τους όσο και με την κοινοτική 
νομοθεσία Ωσαύτως δεν θίγει το 
δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το 
δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
πρακτικές.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφοι 6 και 7 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006.)

Τροπολογία 114
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρόν κανονισμός δεν έχει εφαρμογή 
σε υπηρεσίες περίθαλψης που παρέχονται 
από επαγγελματίες της υγείας σε ασθενείς 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 
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ιδίως σε σχέση με την εκτίμηση, 
διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας 
των ασθενών, όταν η άσκηση των εν 
λόγω δραστηριοτήτων επιφυλάσσεται 
αποκλειστικά σε νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα υγείας στο 
κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν 
παρέχονται ή όχι μέσω εγκαταστάσεων 
περίθαλψης και ανεξάρτητα από τον 
τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και 
χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και 
από το αν έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 115
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών Κανονισμός δεν έχει εφαρμογή 
σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες στον τομέα 
της διαχείρισης υγείας, οι οποίες 
παρέχονται σε ασθενείς από 
απασχολούμενους στον ιατρικό τομέα 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 
και ιδίως σε σχέση με την 
αποκατάσταση, διατήρηση ή εκτίμηση 
της κατάστασης της υγείας ενός 
προσώπου, όταν αυτές οι ενέργειες 
εκτελούνται από επαγγελματίες νομικά 
κατοχυρωμένου τομέα υγείας στο κράτος 
μέλος στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από τον ιατρικό εξοπλισμό 
και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
εθνικά οργανωτικά ή χρηματοδοτικά 
μέσα ή ο δημόσιος ή ιδιωτικός 
χαρακτήρας. 

Or. en
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Τροπολογία 116
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μη υλικές και/ή δημιουργικές 
υπηρεσίες που παρέχονται από ελευθέρια 
επαγγέλματα εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού. Σε γενικές 
γραμμές, τα ελευθέρια επαγγέλματα έχουν 
ως αντικείμενο την προσωπική, αυτόνομη 
και ουσιαστικά ανεξάρτητη παροχή – με 
βάση συγκεκριμένα επαγγελματικά 
προσόντα ή δημιουργική ικανότητα –
υπηρεσιών ανώτερης τάξης προς το 
συμφέρον των πελατών και προς το 
γενικό συμφέρον. Ωστόσο, η τυποποίηση 
όσον αφορά την ποιότητα των διεργασιών 
παραμένει επιτρεπτή. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της παροχής μη υλικών και/ή δημιουργιών υπηρεσιών από μέλη των ελευθέριων 
επαγγελμάτων δεν επιδέχεται τυποποίηση. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται από ανεξάρτητο μέλος 
των ελευθέριων επαγγελμάτων αποτελεί μια εξατομικευμένη λύση για έναν συγκεκριμένο 
ασθενή, εντολέα, ιδιοκτήτη έργου ή άλλο πελάτη. Το περισσότερο που θα μπορούσε να υπάρξει 
θα ήταν εθελοντική τυποποίηση στην παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των ελευθέριων 
επαγγελμάτων όσον αφορά το πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή τους γενικούς όρους (π.χ. 
όσον αφορά την τήρηση μητρώων). 

Τροπολογία 117
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
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2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων1 η τυποποίηση είναι 
επιτρεπτή μόνο επικουρικώς.
_______________
1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποσκοπεί στη 
διασφάλιση υψηλού ποιοτικού προτύπου των επαγγελματικών προσόντων στην Ένωση και 
αποτελεί επομένως ένα οριστικό σύνολο κανόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης, που πρέπει να έχει προβάδισμα ισχύος.

Τροπολογία 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, το 
σχέδιο των οποίων έχει τεθεί σε δημόσια 
εξέταση, των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

Or. en

Τροπολογία 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
που έχουν καταρτισθεί με συναίνεση και 
έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό τυποποίησης, για 
επανειλημμένη ή διαρκή χρήση, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 
και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής 
κατηγορίες:

Or. en

Τροπολογία 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
που έχουν καταρτισθεί με συναίνεση και 
έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό τυποποίησης, για 
επανειλημμένη ή διαρκή χρήση, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 
και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής 
κατηγορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συναίνεση και η έγκριση από αναγνωρισμένους οργανισμούς εξασφαλίζουν τη συνέπεια των 
προτύπων.

Τροπολογία 121
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
που έχουν καταρτισθεί και εγκριθεί από 
αναγνωρισμένο οργανισμό και σύμφωνα 
με τις αρχές που εκτίθενται από τον ΠΟΕ 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τα 
Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο, για 
επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 
και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής 
κατηγορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το στρατηγική όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ((2011)311 
τελικό), αναφέρεται στη Συμφωνία του ΠΟΕ για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο ως μια 
διεθνώς συμφωνημένη  βάση για κεντρικέ αρχές της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτού του 
κανονισμού και σύμφωνα με τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα των προτύπων, πρέπει να γίνει αναφορά στα διεθνώς αναγνωρισμένα 
κριτήρια του ΠΟΕ και να μην δίνεται έμφαση σε μια μόνο αρχή τυποποίησης.

Τροπολογία 122
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική εκτός εάν ευρωπαϊκές 
ρυθμίσεις παραπέμπουν σε αυτές, και οι 
οποίες υπάγονται σε μία από τις εξής 
κατηγορίες:

Or. en
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Τροπολογία 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης·

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης και διατίθεται δημόσια·

Or. en

Τροπολογία 124
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης·

(α) «διεθνές πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό 
τυποποίησης και διατίθεται δημόσια·

Or. en

Τροπολογία 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
το οποίο μεταφέρεται αυτομάτως σε 
εθνικό πρότυπο σε κράτη μέλη με 
κατάργηση αντιτιθέμενων εθνικών 
προτύπων, κατά τη διάρκεια της 
σύνταξης του οποίου ισχύει καθεστώς 
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διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 126
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
με υποχρέωση εφαρμογής του ως 
ταυτόσημο εθνικό πρότυπο και 
κατάργησης αντιτιθέμενων εθνικών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 127
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: το πρότυπο το 
οποίο έχει εκδοθεί από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης
που πρόκειται να εφαρμοστεί μέσω της 
δημοσίευσής του ως ταυτόσημο εθνικό 
πρότυπο και το οποίο υποχρεώνει τα μέλη 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης να καταργήσουν 
οποιοδήποτε υφιστάμενο αντιτιθέμενο 
πρότυπο·

Or. en
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Τροπολογία 128
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης·

(γ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης. Καταρτίζεται σύμφωνα με 
κανόνες ΕΟΤ, που σημαίνει ότι ένας 
σύμβουλος των ΕΟΤ πιστοποιεί ότι έχουν 
τηρηθεί οι ουσιώδεις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης οδηγίας και, επιπλέον, στην 
περίπτωση του σιδηροδρομικού τομέα, οι 
διατάξεις των ad hoc Τεχνικών 
Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας 
(ΤΠΔ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσφέρουν κατά κανόνα η ΓΔ MOVE και ΓΔ ENTR (το 
εναρμονισμένο πρότυπο οδηγιών TSI3 του 2003 που έχει καταρτισθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) το εναρμονισμένο πρότυπο πρέπει να υιοθετείται ύστερα από αίτηση της Επιτροπής. 
Πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΟΤ. Ο σύμβουλος ΕΟΤ πιστοποιεί ότι 
έχουν τηρηθεί οι ουσιώδεις απαιτήσεις της αντίστοιχης οδηγίας και επιπρόσθετα, στην 
περίπτωση του σιδηροδρομικού τομέα οι διατάξεις των ad hoc ΤΠΔ.

Τροπολογία 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης·

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης, και είναι δημόσια 
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διαθέσιμο· 

Or. en

Τροπολογία 130
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης·

(δ) «εθνικό πρότυπο»: το πρότυπο το οποίο 
έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα 
τυποποίησης, και είναι δημόσια 
διαθέσιμο·

Or. en

Τροπολογία 131
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «παραδοτέο ευρωπαϊκής 
τυποποίησης»: κάθε άλλη τεχνική 
προδιαγραφή πλην του ευρωπαϊκού 
προτύπου, η οποία έχει εκδοθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισμό προτύπων για 
επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή και της 
οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική·

(2) «παραδοτέο ευρωπαϊκής 
τυποποίησης»: κάθε άλλη τεχνική 
προδιαγραφή πλην του ευρωπαϊκού 
προτύπου, η οποία έχει εκδοθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισμό προτύπων για 
επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πρότυπα έχουν εγγενώς εθελοντικό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία με την οποία πωλείται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας 
και ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία με την οποία πωλείται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 133
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία με την οποία πωλείται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

(α) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας, 
προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονομασία με την οποία πωλείται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ καλύπτονται από την παρούσα νομοθετική πρόταση η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η 
διαθεσιμότητα και η τεχνική συμβατότητα, δεν καλύπτονται ούτε η υγεία ούτε η προστασία του 
περιβάλλοντος, κατά συνέπεια πρέπει να προστεθούν.

Τροπολογία 134
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
από μια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα 
ποιότητας, απόδοσης, διαλειτουργικότητας 
και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο 
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στον παραλήπτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

(γ) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
από μια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα 
ποιότητας, απόδοσης, 
διαλειτουργικότητας, προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που ισχύουν για τον πάροχο 
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στον παραλήπτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, που 
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 της 
συνθήκης·

(6) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που 
συνδέεται με αγαθά ή ψηφιακό 
περιεχόμενο, όπως η εγκατάσταση, 
συντήρηση, επισκευή ή οποιαδήποτε 
άλλη διεργασία, που παρέχεται κατά 
κανόνα έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται 
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στο άρθρο 57 της συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. "υπηρεσία": κάθε μη μισθωτή 
οικονομική δραστηριότητα που 
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, 
κατά το άρθρο 57 της Συνθήκης·

6. "υπηρεσία σχετική με προϊόντα»: κάθε 
υπηρεσία που συνδέεται με αγαθά ή 
ψηφιακό περιεχόμενο όπως 
συναρμολόγηση, εγκατάσταση, 
συντήρηση, επισκευή ή άλλη 
επεξεργασία, που παρέχεται από τον 
πωλητή των αγαθών ή από τον 
προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου 
βάσει της σύμβασης πώλησης, της 
σύμβασης για παροχή ψηφιακού 
περιεχομένου ή ξεχωριστής σύμβασης 
παροχής συναφών υπηρεσιών η οποία 
συνήφθη ταυτόχρονα με τη σύμβαση 
πώλησης ή τη σύμβαση παροχής 
ψηφιακού περιεχομένου· εξαιρούνται 
ωστόσο οι εξής: 
(i) μεταφορικές υπηρεσίες· 
(ii) υπηρεσίες κατάρτισης, και 
υποστήριξης τηλεπικοινωνιών, και 
(iii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8, βασικός στόχος της πρότασης κανονισμού είναι 
να επεκταθεί το πεδίο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε πρότυπα και υπηρεσίες που 
συνδέονται με προϊόντα και διαδικασίες. Τούτο πρέπει να αντανακλάται στο άρθρο 2. Η 
προτεινόμενη τροποποίηση έχει ληφθεί από την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με 
τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (COM (2011)635).
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Τροπολογία 137
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, που 
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 της 
συνθήκης·

(6) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, που 
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 της 
συνθήκης και στην οδηγία 2006/123/ΕΚ1, 
ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 22 και 
στο άρθρο 2 (στ).
__________________
1 ΕΕ L, 27.12.2006 

Or. en

Τροπολογία 138
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «διεθνής οργανισμός τυποποίησης»: ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), η 
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) 
και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU).

(8) «διεθνής οργανισμός τυποποίησης»: ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), η 
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),
η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
και η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων 
(UIC)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η UIC είναι ο οργανισμός που διαθέτει τις τεχνικές δεξιότητες για να εκτελέσει σωστά αυτή την 
εργασία στον τομέα της σιδηροδρομικής τυποποίησης, δεδομένου ότι εκτελεί αυτό το έργο επί 
90 έτη και έχει παραγάγει περισσότερα από 500 φυλλάδια τυποποίησης, τα περισσότερα από τα 
οποία χρησιμοποιούνται πράγματι από τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα. Εκτός αυτού, η 
UIC έχει το πιο εκτεταμένο και μεριζόμενο δίκτυο αντιπροσώπευσης στο σιδηροδρομικό τομέα 
στην Ευρώπη. Έχει επαφές με σιδηροδρομικές εταιρείες και άλλους φορείς τυποποίησης σε 
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ορισμένες τρίτες χώρες.

Τροπολογία 139
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η συναίνεση σημαίνει γενική 
συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
την απουσία συνεχιζόμενης εναντίωσης 
σε ουσιώδη ζητήματα από κάποιο 
σημαντικό τμήμα των θιγόμενων 
συμφερόντων/συντελεστών, καθώς και 
από μια διαδικασία που επιδιώκει να 
συνυπολογίσει τις απόψεις όλων των 
οικείων μερών και να γεφυρώσει τυχόν 
αντικρουόμενα συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 140
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κάθε 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης καταρτίζει το πρόγραμμα 
εργασιών του. Το εν λόγω πρόγραμμα 
εργασιών περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τα πρότυπα και τα παραδοτέα 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης που ο 
οργανισμός προτίθεται να καταρτίσει ή να 
τροποποιήσει, που καταρτίζει ή τροποποιεί 
και τα οποία έχει εκδώσει κατά την 
προηγούμενη περίοδο, εκτός αν αυτά είναι 
πανομοιότυπες ή ισοδύναμες μεταφορές 
διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων.

1. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κάθε 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης καταρτίζει το πρόγραμμα 
εργασιών του. Το εν λόγω πρόγραμμα 
εργασιών περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τα πρότυπα και τα παραδοτέα 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης που ο 
οργανισμός προτίθεται να καταρτίσει ή να 
τροποποιήσει, που καταρτίζει ή τροποποιεί 
και τα οποία έχει εκδώσει κατά την 
προηγούμενη περίοδο, εκτός αν αυτά είναι 
πανομοιότυπες ή ισοδύναμες μεταφορές 
διεθνών ή ευρωπαϊκών προτύπων. Με τη 
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δημοσίευση νέου ευρωπαϊκού προτύπου, 
όλα τα αντιτιθέμενα σε αυτό εθνικά 
πρότυπα καταργούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συνοχή του ευρωπαϊκού συστήματος και να αποφευχθούν 
αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα όταν υιοθετείται ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τροπολογία 141
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο κατά τη δημοσιοποίηση 
του προγράμματος εργασιών του, 
οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης κοινοποιεί την 
κατάρτιση του εν λόγω προγράμματος 
στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, καθώς 
και στην Επιτροπή.

4. Το αργότερο δύο μήνες πριν τη 
δημοσιοποίηση του προγράμματος 
εργασιών του, οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός 
και εθνικός οργανισμός τυποποίησης 
κοινοποιεί την κατάρτιση του εν λόγω 
προγράμματος στους υπόλοιπους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης, καθώς και στην Επιτροπή, 
που, εν συνεχεία, αποστέλλουν τις 
παρατηρήσεις τους το αργότερο εντός 
ενός μηνός από την εν λόγω κοινοποίηση.

Or. fr

Τροπολογία 142
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει 
οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει, 
τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή,
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ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός τους.

οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 
ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός τους.

Or. en

Τροπολογία 143
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει 
οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 
ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός τους.

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει 
συστηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού 
προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου και 
παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης σε 
άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης και στην 
Επιτροπή. Κάθε σχέδιο εθνικού προτύπου 
θα αποστέλλεται και στα αγγλικά, πέρα 
από την εθνική γλώσσα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη αποστολή όλων των παραδοτέων τυποποίησης σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
φορείς τυποποίησης και στην Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη καταγραφή των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης όλων των κρατών μελών. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ευρύτερη κατανόηση των εγγράφων, αυτά πρέπει να παρέχονται όχι μόνο στην εθνική γλώσσα 
αλλά και στα αγγλικά.

Τροπολογία 144
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει 
οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού προτύπου, 
ευρωπαϊκού προτύπου και παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης σε άλλους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης και στην Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός τους.

1. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης αποστέλλει 
συστηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εθνικού 
προτύπου, ευρωπαϊκού προτύπου και 
παραδοτέου ευρωπαϊκής τυποποίησης σε 
άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης και στην 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 145
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως 
και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που 
υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 
κάθε τέτοιο σχέδιο.

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης απαντά εντός 30 
ημερών και συνεκτιμά τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβάλλει 
οποιοσδήποτε άλλος ευρωπαϊκός και 
εθνικός οργανισμός τυποποίησης και η 
Επιτροπή όσον αφορά κάθε τέτοιο σχέδιο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "αμέσως" είναι υπέρ το δέον υποκειμενική. Τριάντα ημέρες είναι μία λογική και 
εφικτή προθεσμία που προσδίδει αποτελεσματικότητα στη διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία 146
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός
οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως 
και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που 
υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 
κάθε τέτοιο σχέδιο.

2. Κάθε ευρωπαϊκός και εθνικός 
οργανισμός τυποποίησης απαντά αμέσως 
και συνεκτιμά τυχόν παρατηρήσεις που 
υποβάλλει οποιοσδήποτε άλλος 
ευρωπαϊκός και εθνικός οργανισμός 
τυποποίησης και η Επιτροπή όσον αφορά 
κάθε τέτοιο σχέδιο. Η απάντηση από 
εθνικό οργανισμό τυποποίησης παρέχεται 
εντός περιόδου το πολύ τριών μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης πρέπει να παρέχεται επαρκές χρονικό περιθώριο 
προκειμένου να απαντούν σε παρατηρήσεις που έχουν λάβει από οποιουσδήποτε άλλους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και από την Επιτροπή σχετικά με σχέδιό 
τους. Οι τρεις μήνες φαίνονται εύλογη περίοδος.

Τροπολογία 147
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι 
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις·

(α) εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη 
δημοσίευση σχεδίων εθνικών προτύπων 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως εκείνα που 
είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 148
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β-Α) την αποφυγή κάθε πράξης 
αναγνώρισης, τυποποίησης ή χρήσης με 
αναφορά σε εθνικό κανόνα που εγκρίθηκε 
κατά παράβαση των άρθρων 3 ή 4 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της 
προπαρασκευής ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου ή μετά την έγκρισή του, οι 
Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης δεν 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα μπορούσε να βλάψει την σχεδιαζόμενη 
εναρμόνιση και ειδικότερα δεν 
δημοσιεύουν στον εν λόγω τομέα νέο ή 
αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο το οποίο 
δεν είναι πλήρως σύμφωνο με 
οποιοδήποτε υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
πρότυπο. Με τη δημοσίευση νέου 
ευρωπαϊκού προτύπου, όλα τα 
αντιτιθέμενα σε αυτό εθνικά πρότυπα 
καταργούνται.

Or. en

Τροπολογία 150
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)



AM\893852EL.doc 57/124 PE480.857v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη διάρκεια της 
προπαρασκευής ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου ή μετά την έγκρισή του, οι 
Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης δεν 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα μπορούσε να βλάψει την σχεδιαζόμενη 
εναρμόνιση και ειδικότερα δεν 
δημοσιεύουν στον εν λόγω τομέα νέο ή 
αναθεωρημένο εθνικό πρότυπο το οποίο 
δεν είναι πλήρως σύμφωνο με 
οποιοδήποτε υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
πρότυπο. Με τη δημοσίευση νέου 
ευρωπαϊκού προτύπου, όλα τα 
αντιτιθέμενα σε αυτό εθνικά πρότυπα 
καταργούνται.

Or. en

Τροπολογία 151
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών 
και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης προωθούν και διευκολύνουν 
την αποτελεσματική συμμετοχή, στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους, όπων 
των εμπλεκόμενων συντελεστών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
αρχών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(στο εξής «ΜΜΕ»), των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρίες, εργαζομένων, 
περιβαλλοντιστών και άλλων φορέων της 
κοινωνίας. Ειδικότερα οι Ευρωπαϊκοί 
Οργανισμοί Τυποποίησης προωθούν και 
διευκολύνουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
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τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικατοπτρίζει την παράγραφο 31 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 21ης

Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Δεδομένου ότι το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης βασίζεται στην αρχή της εθνικής ανάθεσης, ιδίως στη 
CEN/CENELEC, η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πρέπει να προωθείται 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τις εθνικές δημόσιες αρχές. 

Τροπολογία 152
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν πραγματική εκπροσώπηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα τυποποίησης και τούτο θα 
επιτευχθεί μόνον εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία ενεργώς και ευθύς εξ αρχής.

Τροπολογία 153
Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί τυποποίησης εξασφαλίζουν 
επαρκή εκπροσώπηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο σχεδιασμός της τυποποίησης να παραμείνει κοντά στην αγορά και να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του, ο διάλογος που αποβλέπει στη στενότερη 
συμμετοχή των ΜΜΕ και των εκπροσώπων τους στις διαδικασίες τυποποίησης πρέπει να 
διαρθρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς διεθνή μεσολάβηση. Προς το συμφέρον, μεταξύ άλλων, του 
διαρθρωμένου διαλόγου δεν πρέπει να υπονομευθούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για συμμετοχή 
των ΜΜΕ μέσω των εθνικών φορέων τυποποίησης. 

Τροπολογία 154
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης εξασφαλίζουν επαρκή 
εκπροσώπηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 

1. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση 
και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
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αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

ενώσεων καταναλωτών και των 
οργανώσεων εργαζομένων και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων 
στις δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Αυτό το επιτυγχάνουν ιδίως μέσω των 
οργανώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης 
πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα 
στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων 
ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Τροπολογία 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση και 
συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
καθώς και εκπροσώπων των εργοδοτών 
και των εργαζομένων (στο εξής 
"κοινωνικών εταίρων"), ιδίως μέσω των 
οργανώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης 
πολιτικής και τουλάχιστον στα ακόλουθα 
στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων 
ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Τροπολογία 156
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
διευκολύνουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Τροπολογία 157
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση και 
συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. fr

Τροπολογία 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν διαβούλευση και 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
καθιστούν δυνατή την επαρκή 
εκπροσώπηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en
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Τροπολογία 160
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) κατά τη φάση ψηφοφορίας, όπου 
αποκτούν δικαίωμα ψήφου οι οργανώσεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 161
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) η οικοδόμηση συναίνεσης, με την 
καταγραφή των απόψεων των 
οργανώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, και τον συνυπολογισμό 
τους στην εκτίμηση του κατά πόσον έχει 
επιτευχθεί συναίνεση·

Or. en

Τροπολογία 162
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ Α) επιδίωξη συναίνεσης·

Or. fr
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Τροπολογία 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) η ψηφοφορία: κατά τη διάρκεια 
μεταβατικής περιόδου, οι οργανώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα III 
αποκτούν δικαίωμα ψηφοφορίας σε 
θέματα στα οποία εκπρόσωπος μιας 
τέτοιας οργάνωσης έχει συμβάλει σε 
τεχνικό επίπεδο και εφόσον η αντίστοιχη 
ομάδα ενδιαφερομένων δεν 
αντιπροσωπεύεται συστηματικά και 
κατάλληλα τουλάχιστον στα 2/3 των 
Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) Για να διασφαλιστεί η δέουσα 
εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων και 
να βελτιωθεί η διαδικασία οικοδόμησης 
συναίνεσης, η διαφάνεια στην 
προσχώρηση μελών θα προωθείται και 
θα παρακολουθείται  από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 165
Cornelis de Jong



AM\893852EL.doc 65/124 PE480.857v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να διασφαλιστεί η δέουσα 
εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων και 
να βελτιωθεί η διαδικασία οικοδόμησης 
συναίνεσης, η διαφάνεια στην 
προσχώρηση μελών θα επιβάλλεται 
αυστηρά και θα παρακολουθείται  από 
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 166
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μια ανεξάρτητη διαδικασία υποβολής 
εφέσεων, που θα βρίσκεται υπό τη 
διαχείριση αμερόληπτης επιτροπής 
συνδιαλλαγής, θα παρακολουθεί τις 
περιπτώσεις υπερεκπροσώπησης μιας ή 
περισσότερων κατηγοριών 
ενδιαφερομένων και θα λαμβάνει δεόντως 
υπόψη οποιαδήποτε σύντονη αντίθεση σε 
επίπεδο τεχνικής επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 167
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης εξασφαλίζουν ότι στη 
συναίνεση που επιτυγχάνεται κατά τις 
αποφάσεις των τεχνικών επιτροπών τους 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των μελών 
της επιτροπής και των συμμετεχόντων 
από τις οργανώσεις, ιδίως όσων 
αναφέρονται στο παράρτημα III, και 
διευθετεί οποιαδήποτε σύντονη 
αντιπολίτευση εκφράζεται εκ μέρους τους 
σε ουσιαστικά ζητήματα· 

Or. en

(Βλέπε διατύπωση της παραγράφου 34 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010))

Τροπολογία 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης αναγνωρίζουν «ουσιαστική 
ιδιότητα μέλους» στις οργανώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η εκπροσώπηση 
εκείνων των ενδιαφερομένων που συχνά 
έχουν ασθενή παρουσία ή απουσιάζουν 
από τις αντίστοιχες επιτροπές 
τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 169
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 δ (νέα)



AM\893852EL.doc 67/124 PE480.857v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης αναγνωρίζουν «ουσιαστική 
ιδιότητα μέλους» στις οργανώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα III του 
παρόντος Κανονισμού, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η εκπροσώπηση εκείνων των 
ενδιαφερομένων που συχνά έχουν ασθενή 
παρουσία ή απουσιάζουν από τις 
αντίστοιχες επιτροπές τυποποίησης σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 170
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης αναγνωρίζουν «ουσιαστική 
ιδιότητα μέλους» στις οργανώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η εκπροσώπηση
εκείνων των ενδιαφερομένων που συχνά 
έχουν ασθενή παρουσία ή απουσιάζουν 
από τις αντίστοιχες επιτροπές 
τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 171
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων 
και άλλων νομικών οντοτήτων σε 
δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με 
έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
επαρκή εκπροσώπηση και συμμετοχή σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, 
των αρχών εποπτείας της αγοράς στα 
κράτη μέλη και άλλων νομικών οντοτήτων 
σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά 
με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία τυποποίησης και να 
εξασφαλίζουν ποιότητα και γνώση στη διαδικασία.

Τροπολογία 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων 
και άλλων νομικών οντοτήτων σε 
δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με 
έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των σχετικών δημόσιων 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς 
στα κράτη μέλη, των εργοδοτών και 
εργαζομένων ως εκπροσώπων για θέματα 
ασφάλειας της εργασίας και των 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
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οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

πανεπιστημίων και άλλων νομικών 
οντοτήτων σε δραστηριότητες 
τυποποίησης σχετικά με έναν 
νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει 
σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής 
ή τεχνικής καινοτομίας και ιδίως όταν οι 
εν λόγω νομικές οντότητες συμμετέχουν
σε σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται 
από την Ένωση στο πλαίσιο πολυετούς 
προγράμματος-πλαισίου για 
δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων 
και άλλων νομικών οντοτήτων σε 
δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με 
έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση, 
σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων, του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, και 
πανεπιστημίων και άλλων νομικών 
οντοτήτων σε δραστηριότητες 
τυποποίησης σχετικά με έναν 
νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει 
σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής 
ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες 
νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο 
που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ένωση στο 
πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας, της καινοτομίας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των 
προτύπων στον ιστότοπό τους·
β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και την 
προσφορά δεσμίδων προτύπων σε 
μειωμένες τιμές·
γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
δ) της παροχής ειδικών τιμών στις ΜΜΕ 
για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
τυποποίησης·
2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
αποστέλλουν ετήσια έκθεση στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές 
τους για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1 και όλα τα άλλα μέτρα για 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Δημοσιεύουν την εν λόγω έκθεση στον 
ιστότοπό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές τιμές για τις ΜΜΕ είναι αναγκαίες για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους. Οι δωρεάν 
τιμές δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος θα επωμισθεί το κόστος και αυτό θα έθετε 
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σε κίνδυνο την επιρροή που διαθέτουν οι ΜΜΕ.

Τροπολογία 175
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν -στο πλαίσιο 
της αρχής της εθνικής ανάθεσης- την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
β) της παροχής πρόσβασης στις ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες τυποποίησης, χωρίς να 
τις υποχρεώνουν να γίνουν μέλη· 
γ) της παροχής σε ΜΜΕ της δυνατότητας 
να υποβάλλουν σε τεχνικό επίπεδο αίτηση 
εξαίρεσης από την εισφορά κάλυψης του 
κόστους. 

Or. en

Τροπολογία 176
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα
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1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των 
προτύπων στον ιστότοπό τους·
β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και της 
προσφοράς δεσμίδων προτύπων σε 
μειωμένες τιμές·
γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
δ) της παροχής δωρεάν πρόσβασης σε 
σχέδια προτύπων στις ΜΜΕ προκειμένου 
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
τυποποίησης·
ε) της παροχής πρόσβασης στις ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες τυποποίησης, χωρίς να 
τις υποχρεώνουν να γίνουν μέλη·
στ) της παροχής σε ΜΜΕ της 
δυνατότητας να υποβάλλουν σε τεχνικό 
επίπεδο αίτηση εξαίρεσης από την 
εισφορά κάλυψης του κόστους.
2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
αποστέλλουν ετήσια έκθεση στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές 
τους για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1 και όλα τα άλλα μέτρα για 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Δημοσιεύουν αυτή την έκθεση στον 
ιστότοπό τους.

Or. en

Τροπολογία 177
Louis Grech
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους με την εφαρμογή ειδικών 
τιμών για την παροχή προτύπων στις 
ΜΜΕ και την προσφορά δεσμίδων 
προτύπων σε μειωμένες τιμές. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξετάσουν την 
εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
από την πληρωμή για αυτές τις 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 178
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1) Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των 
προτύπων στον ιστότοπό τους·
β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και την 
προσφορά δεσμίδων προτύπων σε 
μειωμένες τιμές·
γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
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τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
δ) της παροχής ευχερούς πρόσβασης στις 
ΜΜΕ για τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι κεφαλαιώδες οι ΜΜΕ να έχουν ευχερή πρόσβαση στα σχέδια προτύπων. Η συμμετοχή σε 
τεχνικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας συνεπάγεται έξοδα τα οποία αφενός απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των οργανισμών τυποποίησης, αλλά από την άλλη 
πλευρά μπορεί να αποτελούν απαγορευτικό οικονομικό φραγμό που εμποδίζει τις ΜΜΕ να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Τροπολογία 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
(α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των 
προτύπων στον ιστότοπό τους·
(β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και την 
προσφορά δεσμίδων προτύπων σε 
μειωμένες τιμές·
(γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
(δ) της παροχής δωρεάν πρόσβασης στις 
ΜΜΕ  για συμμετοχή στην κατάρτιση 
των σχεδίων προτύπων. 
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2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
αποστέλλουν ετήσια έκθεση στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές 
τους για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1 και όλα τα άλλα μέτρα για 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Δημοσιεύουν αυτή την έκθεση στον 
ιστότοπό τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 180
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα

1. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
προωθούν και διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πρότυπα και την 
ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω:
α) της δωρεάν διάθεσης περιλήψεων των 
προτύπων στον ιστότοπό τους·
β) της εφαρμογής ειδικών τιμών για την 
παροχή προτύπων στις ΜΜΕ και την 
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προσφορά δεσμίδων προτύπων σε 
μειωμένες τιμές·
γ) του προσδιορισμού, στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας τους, των έργων 
τυποποίησης που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ·
δ) της παροχής δωρεάν πρόσβασης στις 
ΜΜΕ για συμμετοχή σε δραστηριότητες 
τυποποίησης, χωρίς να αυξάνεται το 
κόστος συμμετοχής των λοιπών 
ενδιαφερομένων στην τυποποίησης.
2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
αποστέλλουν ετήσια έκθεση στους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, σε σχέση με τις ενέργειές 
τους για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1 και όλα τα άλλα μέτρα για 
βελτίωση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις 
δραστηριότητες τυποποίησής τους. 
Δημοσιεύουν αυτή την έκθεση στον 
ιστότοπό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, θέλουν να συμμετάσχουν στους τομείς 
τυποποίησης όπου βρίσκονται τα επιχειρηματικά τους ενδιαφέροντα, πρέπει να γίνουν μέλη των 
αντίστοιχων εθνικών επιτροπών. Κανονικά, το κόστος των εθνικών επιτροπών το επωμίζονται
οι συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καταβάλλουν τέλη εγγραφής μέλους ανά 
εμπειρογνώμονα. Η διάταξη του άρθρου αυτού δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου 
οι λοιποί εμπλεκόμενοι του κλάδου ουσιαστικά υποχρεώνονται να επιδοτούν τη συμμετοχή των
ΜΜΕ.

Τροπολογία 181
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 β
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Βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία 
τυποποίησης

Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 
πρέπει να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση 
στις δραστηριότητες τυποποίησής τους 
σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων με αναπηρίες, σε 
περιβαλλοντιστές, εργαζόμενους και 
άλλους κοινωνικούς συντελεστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, η οποία αντανακλά την παράγραφο 41 του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεν πρόκειται να έχει 
οποιοδήποτε αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική σταθερότητα των Εθνικών Φορέων 
Τυποποίησης, δεδομένου ότι τα τέλη συμμετοχής, όπου υπάρχουν, που καταβάλλονται από τον 
περιορισμένο αριθμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών συντελεστών που 
συμμετέχουν σε εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης αποτελούν αμελητέο μέρος των εσόδων 
των εν λόγω φορέων. 

Τροπολογία 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 γ 
Συμμετοχή δημόσιων αρχών στην 

ευρωπαϊκή τυποποίηση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή δημόσιων αρχών, και ιδίως 
αρχών εποπτείας των αγορών, σε εθνικές 
δραστηριότητες τυποποίησης που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη ή 
αναθεώρηση των προτύπων που απαιτεί 
η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενθάρρυνση, αντί της εξασφάλισης, της συμμετοχής των δημόσιων αρχών είναι πολύ πιο 
ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος εξακολουθεί να αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους.

Τροπολογία 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Συμμετοχή δημόσιων αρχών στην 

ευρωπαϊκή τυποποίηση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή δημόσιων αρχών, και ιδίως 
αρχών εποπτείας των αγορών, σε εθνικές 
δραστηριότητες τυποποίησης που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη ή 
αναθεώρηση των προτύπων που απαιτεί 
η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να θεσπιστεί η 
υποχρέωση συμμετοχής τους στη θέσπιση προτύπων σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι αυτό θα 
αντέβαινε στην αρχή της εθελοντικής τυποποίησης. Η συμμετοχή των δημόσιων αρχών σε 
γενικές γραμμές θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 184
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 
οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 
οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 
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που προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

που προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 185
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 
οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 
που προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

1. Η Επιτροπή εκδίδει, μετά από 
διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, το οποίο αναφέρει τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται 
να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 7, παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καθορίζει τους ειδικούς 
στόχους και πολιτικές για τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τα άλλα παραδοτέα 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που η Επιτροπή 

2. Το πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καθορίζει τους ειδικούς 
στόχους και πολιτικές για τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τα άλλα παραδοτέα 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που η Επιτροπή 
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προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει αιτήματα 
χωρίς προηγούμενη μνεία.

προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει αιτήματα 
ύστερα από διαβούλευση με το Φόρουμ 
Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2α.

Or. en

Τροπολογία 187
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αυτό το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
ευρωπαϊκής τυποποίησης υπόκειται σε 
επανεξέταση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η βασιμότητά του ως προς 
την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Συγκροτείται από την Επιτροπή ένα 
Φόρουμ Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης με στόχο να 
διαβουλεύεται και να συντονίζει τους 
Ευρωπαίους εμπλεκόμενους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
του παραρτήματος III, στην προοπτική 
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των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και 
πρωτοβουλιών πολιτικής. Αυτή η 
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα θα 
γνωμοδοτεί πριν από την έγκριση του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και σε κάθε αίτηση 
τυποποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 
7, παράγραφος 1. Το εν λόγω Φόρουμ θα 
χρησιμοποιηθεί επίσης ως η 
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα στον τομέα 
των ΤΠΕ όπως προτείνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2011)311. 

Or. en

Τροπολογία 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη τους 
στόχους πολιτικής που δηλώνονται 
σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής και 
βασίζεται στη συναίνεση.

Or. en

Τροπολογία 190
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός 
οριζόμενης προθεσμίας. Η εν λόγω 
κατάρτιση έχει γνώμονα την αγορά, 
λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον και 
βασίζεται στη συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός εύλογης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Προς τούτο, το αίτημα της 
Επιτροπής πραγματοποιείται ύστερα από 
διαβούλευση με τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης και τους 
εμπλεκόμενους κύκλους που συμμετέχουν 
στην πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για 
την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 18a.

Or. en

Τροπολογία 191
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αίτημα που αναφέρεται στο εδάφιο 1 
εγκρίνεται ύστερα από διαβούλευση, 
εντός εύλογης προθεσμίας, με την 
επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων που 
έχει συγκροτηθεί από την αντίστοιχη 
τομέακή οδηγία, εφόσον υπάρχει.

Or. en

Τροπολογία 192
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, τηρεί την αρχή 
«Σχεδίαση για Όλους», λαμβάνει υπόψη 
το δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης τηρούν την προθεσμία αυτή 
υπό την επιφύλαξη της απαίτησης που 
θέτει το άρθρο 5, παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 193
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που εκπροσωπούν κοινωνικούς 
συντελεστές, που αναφέρονται στο 
παράρτημα III, ενημερώνονται 
αναλόγως.

Or. en
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Τροπολογία 194
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας ατόμων με 
αναπηρία, και βασίζεται στη συναίνεση.

Or. el

Τροπολογία 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε 
δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή του.

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε 
δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 εντός τριών μηνών 
από την παραλαβή του και εφόσον έχει 
ζητηθεί δεόντως η γνώμη του κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης.

Or. en

Τροπολογία 196
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται εξίσου ταχέως με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, οι οποίοι στο άρθρο 7, παράγραφος 2 διαθέτουν προθεσμία ενός 
μηνός.

Τροπολογία 197
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 198
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά.

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά.

Or. en

(Βλέπε διατύπωση της παραγράφου 25 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010))

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ίση βάση με το Συμβούλιο στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αμφισβητήσει ένα εναρμονισμένο πρότυπο.

Τροπολογία 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά.

1. Όταν είτε ένα κράτος μέλος είτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά με λεπτομερή 
εξήγηση και στοιχεία που υποστηρίζουν 
τον ισχυρισμό του. Η Επιτροπή συγκαλεί 
χωρίς καθυστέρηση το Φόρουμ 
Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2α.
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Τροπολογία 200
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά.

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή με λεπτομερείς 
εξηγήσεις και τεκμηριώνοντας την 
καταγγελία του.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθούν οι εθνικοί προστατευτισμοί που μπορούν να διακυβεύσουν την 
ευρωπαϊκή ενότητα και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα Προς τούτο τα κράτη μέλη οφείλουν 
πάντα να αιτιολογούν την αρνητική τους εκτίμηση ως προς την ποιότητα του εναρμονισμένου 
προτύπου. 

Τροπολογία 201
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά.

1. Όταν ένα κράτος μέλος φρονεί ότι ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που σκοπεύει να 
πληροί και οι οποίες καθορίζονται στην 
οικεία νομοθεσία της Ένωσης, ενημερώνει 
την Επιτροπή σχετικά, με λεπτομερή 
αιτιολόγηση και στοιχεία που 
υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του. 
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Τροπολογία 202
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δημοσιεύει και 
ενημερώνει τακτικά στον ιστότοπό της 
κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων 
που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. en

(Βλέπε διατύπωση της παραγράφου 26 της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010))

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας των αγορών, είναι σημαντικό η απόφαση της Επιτροπής να μην 
αναγνωρίσει ένα εναρμονισμένο πρότυπο ως τεκμήριο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, να είναι 
όσο το δυνατόν διαφανέστερη.

Τροπολογία 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2.

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
το Φόρουμ Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2α. 
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Τροπολογία 204
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2.

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2, κατόπιν διαβουλεύσεως, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία, με την 
επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων που 
έχει συγκροτηθεί από την αντίστοιχη 
τομεακή οδηγία, όπου υπάρχει.

Or. en

Τροπολογία 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3.

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
το Φόρουμ Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2α.

Or. en
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Τροπολογία 206
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3.

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3, κατόπιν διαβουλεύσεως, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία, με την 
επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων που 
έχει συγκροτηθεί από την αντίστοιχη 
τομεακή οδηγία, όπου υπάρχει.

Or. en

Τροπολογία 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί 
για οποιαδήποτε αντίρρηση σε 
εναρμονισμένο πρότυπο ή όταν κρίνει ότι 
η αντίρρηση δεν δικαιολογείται, το 
δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 209
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 210
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 211
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος



PE480.857v02-00 92/124 AM\893852EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Αναγνώριση και χρήση τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των ΤΠΕ

Αναφορά στοιχείων τεχνικών 
προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κοινά χρησιμοποιούμενος όρος για τα πρότυπα είναι αναφορά στοιχείων και όχι αναγνώριση.

Τροπολογία 213
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση από ένα κράτος 
μέλος, δημόσιας αρχής είτε με δική της 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει,  ύστερα από διαβούλευση με 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης και την Πολυσυμμετοχική 
Πλατφόρμα για την Τυποποίηση της ΤΠΕ 
που έχει συγκροτηθεί με την απόφαση της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 
(2011/C 349/04), να αναγνωρίσει τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ που 
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δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II, για χρήση ως υλικό 
αναφοράς σε δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει ύστερα από 
διαβούλευση με εκπροσώπους όλων των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, να αναγνωρίσει τεχνικές 
προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως 
πρότυπα ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 215
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 

Είτε έπειτα από πρόταση κράτους μέλους 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από 
διαβούλευση με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, να 
αναγνωρίσει  και να χρησιμοποιεί τεχνικές 
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πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

προδιαγραφές ΤΠΕ που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II

Or. en

Τροπολογία 216
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από 
διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, να αναγνωρίσει τεχνικές 
προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως 
πρότυπα ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναφέρει 
στοιχεία για τεχνικές προδιαγραφές που 
δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα και πληρούν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος II ως πρότυπα ΤΠΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κοινά χρησιμοποιούμενος όρος για τα πρότυπα είναι αναφορά στοιχείων και όχι αναγνώριση.

Τροπολογία 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση κράτους μέλους, 
δημόσιας αρχής που αναφέρεται στην 
οδηγία 2004/18/ΕΚ είτε με δική της 
πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει, ύστερα από διαβούλευση με 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης και τους ενδιαφερόμενους 
κύκλους, να χρησιμοποιεί τεχνικές 
προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως 
πρότυπα ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 219
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
Κανονισμού αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.
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Or. en

Τροπολογία 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Τα αναγνωρισμένα πρότυπα ΤΠΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως 
αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2342/2002.

Or. en

Τροπολογία 221
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Χρήση προτύπων ΤΠΕ για κοινωνικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγείας
Ο παρών Κανονισμός δεν θίγει τα 
πρότυπα σχετικά με υπηρεσίες. Το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης 
λαμβάνει υπόψη τις γενικές διατάξεις που 
διευκολύνουν την άσκηση κοινωνικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας.

Or. en
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Τροπολογία 222
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την επαλήθευση της ποιότητας και 
της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών 
προτύπων ή των παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης με τις 
αντίστοιχες πολιτικές και νομοθεσία της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών 
αναλύσεων, ερευνητικού έργου, 
εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών 
δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της 
πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν 
ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 
είναι συντομότερες·

(γ) την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών 
αναλύσεων, ερευνητικού έργου, 
εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών 
δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της 
πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν 
ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 
είναι συντομότερες χωρίς να βλάπτει τις 
αρχές της ανοικτής προσέγγισης, της 
ποιότητας, της διαφάνειας και της 
συναίνεσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων μερών·

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών 
αναλύσεων, ερευνητικού έργου, 
εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών 
δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της 
πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν 
ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 
είναι συντομότερες·

(γ) την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης διεθνούς 
συνεργασίας, σεμιναρίων, αξιολογήσεων, 
συγκριτικών αναλύσεων, ερευνητικού 
έργου, εργαστηριακού έργου, 
διεργαστηριακών δοκιμών, εργασιών 
αξιολόγησης της πιστότητας και μέτρων 
που εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι για την 
κατάρτιση και την επανεξέταση 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι 
συντομότερες·

Or. en

Τροπολογία 225
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
σεμιναρίων, αξιολογήσεων, συγκριτικών 
αναλύσεων, ερευνητικού έργου, 
εργαστηριακού έργου, διεργαστηριακών 
δοκιμών, εργασιών αξιολόγησης της 

(γ)  την εκτέλεση των 
προπαρασκευαστικών ή βοηθητικών 
εργασιών σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών, δραστηριοτήτων συνεργασίας,
(συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς 
συνεργασίας), σεμιναρίων, αξιολογήσεων, 
συγκριτικών αναλύσεων, ερευνητικού 
έργου, εργαστηριακού έργου, 
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πιστότητας και μέτρων που εξασφαλίζουν
ότι οι περίοδοι για την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης 
είναι συντομότερες·

διεργαστηριακών δοκιμών, εργασιών 
αξιολόγησης της πιστότητας και μέτρων 
που έχουν στόχο, στο πλαίσιο των 
τεχνικών και οικονομικών περιορισμών,
οι περίοδοι για την κατάρτιση και την 
επανεξέταση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης να 
είναι όσο το δυνατόν συντομότερες, όχι 
όμως εις βάρος των αρχών της ανοικτής 
προσέγγισης, της ποιότητας, της 
διαφάνειας και της συναίνεσης μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

Or. en

Τροπολογία 226
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δραστηριότητες 
αυτές πρέπει να είναι προσιτές σε 
πρόσωπα με αναπηρίες, στον ίδιο βαθμό 
όπως σε οποιονδήποτε άλλον 
συμμετέχοντα. 

Or. en

Τροπολογία 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ



PE480.857v02-00 100/124 AM\893852EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, ο διεθνής ρυθμιστικός 
διάλογος, η επεξεργασία τεχνικού έργου 
και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 228
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(δ)  τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
οι διεθνείς και ρυθμιστικοί διάλογοι, ο 
συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 229
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 

(δ) τις δραστηριότητες των κεντρικών 
γραμματειών των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως η ανάπτυξη πολιτικής, 
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ο συντονισμός δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, η επεξεργασία τεχνικού 
έργου και η παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

η διεθνής συνεργασία και οι διάλογοι 
στον τομέα των προτύπων, ο συντονισμός 
δραστηριοτήτων τυποποίησης, η 
επεξεργασία τεχνικού έργου και η παροχή 
πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 230
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

ε) τη μετάφραση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία 231
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων 
που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα 
απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών 

στ) την εκπόνηση προσιτών ενημερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν 
και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης οδηγιών χρήσης, πληροφοριών 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και 
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ενεργειών· ενημερωτικών ενεργειών. Οι πληροφορίες 
και το υλικό αυτό είναι διαθέσιμα σε 
άτομα με αναπηρίες· 

Or. en

Τροπολογία 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων 
που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα 
απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών 
ενεργειών·

στ) την εκπόνηση ενημερωτικών εκθέσεων 
που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν και θα 
απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
οδηγιών χρήσης, πληροφοριών σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών 
ενεργειών. Οι πληροφορίες και το υλικό 
αυτό είναι διαθέσιμα, σε προσιτή 
ηλεκτρονική μορφή και/ή προσπελάσιμη 
μορφή, σε άτομα με αναπηρίες· 

Or. en

Τροπολογία 233
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) την εκπόνηση ενημερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν 
και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης οδηγιών χρήσης, πληροφοριών 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και 
ενημερωτικών ενεργειών·

(στ) την εκπόνηση ενημερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν 
και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης οδηγιών χρήσης, περιλήψεων 
προτύπων, πληροφοριών σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές και ενημερωτικών 
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ενεργειών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πολυπλοκότητα των προτύπων και η έλλειψη πόρων ή ικανοτήτων συχνά ενδέχεται να
αποθαρρύνουν τις μικρές επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιούν. Συνεπώς, πρέπει να διατεθούν 
περιλήψεις που να περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των 
προτύπων.

Τροπολογία 234
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την εκπόνηση ενημερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν 
και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης οδηγιών χρήσης, 
πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές και ενημερωτικών ενεργειών·

στ) την εκπόνηση στοιχείων 
πληροφόρησης που θα εξηγούν, θα 
ερμηνεύουν και θα παρουσιάζουν με απλό 
τρόπο τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 
μεταξύ άλλων υπό την μορφή οδηγιών 
χρήσης, συνοπτικών περιλήψεων των 
προτύπων, συλλογών βέλτιστων 
πρακτικών, εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων 
κατάρτισης·

Or. el

Τροπολογία 235
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) η διανομή εναρμονισμένων 
προτύπων δωρεάν· 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που τα πρότυπα είναι de facto υποχρεωτικά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
όπω συμβαίνει με τα «εναρμονισμένα πρότυπα», πρέπει να διατίθενται δωρεάν. Στον 
σιδηροδρομικό τομέα, τα εναρμονισμένα πρότυπα αναπτύσσονται προκειμένου να παράσχουν 
τεκμήριο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) με βάση την 
οδηγία 2008/5 περί διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων. Λόγω του οιονεί υποχρεωτικού 
χαρακτήρα τους, τα πρότυπα αυτά πρέπει να διατίθενται δωρεάν.

Τροπολογία 236
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά 
με την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και 
την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης·

(β) νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά 
με την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και 
την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων και 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης ή 
την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων·

Or. fr

Τροπολογία 237
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επιδοτήσεις για την εκτέλεση 
ενεργειών·

(α)  επιδοτήσεις για την εκτέλεση 
ενεργειών, με βάση ετήσιο ενδεικτικό 
πρόγραμμα εργασίας που προτείνεται από 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης· 

Or. en
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Τροπολογία 238
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επιδοτήσεις λειτουργίας για τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης
και τους οργανισμούς του παραρτήματος 
ΙΙΙ, σύμφωνα με τους κανόνες του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σε περίπτωση ανανέωσης, 
αυτές οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν 
μειώνονται αυτομάτως.

(β) επιδοτήσεις λειτουργίας για τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
και τους οργανισμούς του παραρτήματος 
ΙΙΙ, σύμφωνα με τους κανόνες του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σε περίπτωση ανανέωσης, 
αυτές οι επιδοτήσεις λειτουργίας δεν 
μειώνονται αυτομάτως.

Or. en

Τροπολογία 239
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 
προτάσεις για επιδοτήσεις ενεργειών και 
λειτουργικές επιδοτήσεις αξιολογούνται 
εντός δύο μηνών μετά την υποβολή τους 
από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης και ότι όταν οι προτάσεις 
εγκρίνονται, οι συμβάσεις μπορούν να 
υπογραφούν εντός δύο επιπλέον μηνών. 

Or. en

Τροπολογία 240
Rolandas Paksas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά 
των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα 
ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά 
είδος δραστηριότητας.

3. Η Επιτροπή συμφωνεί με τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, καθώς και τα ποσά των επιδοτήσεων 
και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ποσοστά 
χρηματοδότησης κατά είδος 
δραστηριότητας. Η εν λόγω συμφωνία 
βασίζεται σε πολυετές χρηματοδοτικό 
σχέδιο, με σαφή καθοδήγηση που 
εφαρμόζεται σε όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 241
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά 
των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα 
ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά 
είδος δραστηριότητας.

3. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, θεσπίζει τους κανόνες 
χρηματοδότησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα ποσά 
των επιδοτήσεων και, κατά περίπτωση, τα 
ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης κατά 
είδος δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 242
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιπλέον, και παρά τα παραπάνω, 
προκειμένου για τις επιδοτήσεις για 
ενέργειες, η Επιτροπή συμφωνεί σε 
ποσοστό χρηματοδότησης του ετησίου 
προγράμματος εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 243
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι και 
πρόθυμοι για συμμετοχή σχετικοί 
εμπειρογνώμονες από την πλευρά αυτών 
των φορέων.

Or. en

Τροπολογία 244
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται και συμμετέχουν
επαρκώς στις ευρωπαϊκές εργασίες 
τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
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5 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 245
Barbara Weiler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς
εκπροσωπούνται επαρκώς στις 
ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
Τυποποίησης καθιστούν δυνατή τη 
δέουσα συμμετοχή ΜΜΕ, ενώσεων
καταναλωτών, εργοδοτών, και 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων
στις ευρωπαϊκές εργασίες τυποποίησης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1.

Or. en

Τροπολογία 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές 
εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση
προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές 
εξελίξεις τα κριτήρια για τη χρήση 
τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των 
ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 247
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στα 
σημεία (α) και (β) εγκρίνονται ύστερα 
από διαβούλευση με τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης και με το 
Φόρουμ Στρατηγικής του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 
2a).

Or. en

Τροπολογία 248
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στα 
σημεία (α) και (β) εγκρίνονται ύστερα 
από διαβούλευση με τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

Τροπολογία 249
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. …/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/2011. Η εν λόγω επιτροπή 
συναντάται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

Τροπολογία 250
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα

1. Συγκροτείται Πολυσυμμετοχική 
Πλατφόρμα η οποία συμβουλεύει την 
Επιτροπή και την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 επί θεμάτων 
που συνδέονται με την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής τυποποίησης σε 
σύνδεση με τη ρυθμιστική προσέγγιση 
στην τυποποίηση και τον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπό της. 
2. Η Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα 
απαρτίζεται από: 
α. εκπροσώπους από δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών· 
β. τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα III·
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γ. τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης· 
δ. ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τη βιομηχανία και άλλους 
κοινωνικούς συντελεστές.
3. Διαβούλευση με την Πολυσυμμετοχική 
Πλατφόρμα γίνεται:
α. Κατά την προπαρασκευή αιτήσεων για 
νέα πρότυπα προς τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης σύμφωνα με 
το άρθρο 7(1).
β. Οποτεδήποτε εντοπίζονται αδυναμίες 
στα πρότυπα, από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών εποπτείας της αγοράς.    

Or. en

Τροπολογία 251
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
με τα εξής:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 
περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 252
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Επανεξέταση

Ο παρών κανονισμός επανεξετάζεται 
πέντε έτη μετά τη θέση του σε ισχύ, ώστε 
να εκτιμηθεί η πρόοδος σε σχέση με τους 
στόχους του. 

Or. en

Τροπολογία 253
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στο άρθρο 6 παράγραφος 3, 
απαλείφεται η πρώτη περίπτωση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχετικό άρθρο αφορά τις εντολές. Η έννοια των εντολών έχει εξαφανιστεί από το άρθρο 7
της νομοθετικής πρότασης, η δε μικρότερη του ενός μηνός περίοδος εμποδίζει τους ΕΟΤ από το 
να έχουν ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τους εθνικούς ομολόγους τους. Μέχρι στιγμής, οι 
εντολές για τυποποίηση στον σιδηροδρομικό τομέα εγκρίνονταν μέσω διπλής ακρόασης από 
επιτροπή: γνωμοδότηση της τομεακής επιτροπής και έγκριση από την Επιτροπή Προτύπων και 
Τεχνικών Κανονισμών.

Τροπολογία 254
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των 
εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν 

Ύστερα από διαβούλευση με τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
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επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τυποποίησης, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο των εθνικών οργανισμών
τυποποίησης και τυχόν επικαιροποιήσεις 
του εν λόγω καταλόγου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης πριν 
από οποιαδήποτε επικαιροποίηση. Ο συντονισμός αυτός θα εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα του 
συστήματος και της αρχής της εθνικής ανάθεσης. 

Τροπολογία 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των 
εθνικών φορέων τυποποίησης και τυχόν 
επικαιροποιήσεις του εν λόγω καταλόγου 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ύστερα από διαβούλευση με τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης, η  Επιτροπή δημοσιεύει 
κατάλογο των Εθνικών Οργανισμών 
Τυποποίησης και τυχόν επικαιροποιήσεις 
του εν λόγω καταλόγου στον ιστότοπό της 
και στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
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ΤΠΕ

Or. en

Τροπολογία 257
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν 
με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη 
αποφάσεων στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην 
αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορά το 
πρότυπο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίστηκαν 
με βάση ανοικτή διαδικασία λήψη 
αποφάσεων στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
στην αγορά ή στις αγορές τις οποίες αφορά 
η τεχνική προδιαγραφή.

Or. en

Τροπολογία 258
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 2 - στοιχείο γ - εδάφιο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) Επιδιώχθηκε η συμμετοχή όλων των 
κατηγοριών ενδιαφερομένων με σκοπό την 
επίτευξη ισορροπίας.

(iii) Επιδιώχθηκε η συμμετοχή όλων των 
κατηγοριών ενδιαφερομένων μερών με 
σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.

Or. en

Τροπολογία 259
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) επαρκής εκπροσώπηση:
(i) οι τεχνικές προδιαγραφές 
καταρτίστηκαν με τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών·
(ii) η εκπροσώπηση όλων των
κατηγοριών συμμετεχόντων ήταν 
ισόρροπη.

Or. en

Τροπολογία 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η άδεια άσκησης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι 
σημαντικά για την εφαρμογή 
προδιαγραφών παρέχεται στους αιτούντες 
με (δίκαια) εύλογα κριτήρια χωρίς 
διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν, κατά 
τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
αδειοδότηση βασικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς 
αποζημίωση.

(c) η άδεια άσκησης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι 
σημαντικά για την εφαρμογή 
προδιαγραφών παρέχεται στους αιτούντες 
με (δίκαια) εύλογα κριτήρια χωρίς 
διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν 
αδειοδότηση βασικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς 
αποζημίωση.

Or. en

Τροπολογία 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) συνοχή: 
Οι προδιαγραφές δεν έρχονται σε 
σύγκρουση με υφιστάμενα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια και συμμετοχή των ευρωπαϊκών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι θεμελιώδης 
για την επίτευξη των στόχων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. 

Τροπολογία 262
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στ-Α) τηρείται η αρχή «σχεδίαση για 
όλους»:  οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
είναι αντίθετες με τα εθνικά, ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα που υφίστανται ή που 
βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης, 
ούτε ταυτίζονται πλήρως με αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) διαδικασία νομιμοποίησης:  
Οι προδιαγραφές έχουν εγκριθεί ύστερα 
από διαδικασία νομιμοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης δημόσιας 
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εξέτασης με συμμετοχή ευρωπαϊκών και 
εθνικών φορέων τυποποίησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι τα νέα πρότυπα συμμορφώνονται με το υφιστάμενο σύστημα 
και ότι δεν δημιουργούνται εμπόδια στο εμπόριο και την καινοτομία, λόγω αντικρουόμενων 
προτύπων. Από την άποψη αυτή, βοηθάει η ύπαρξη ισχυρών διαδικασιών νομιμοποίησης. 

Τροπολογία 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία:

(α) Ευρωπαϊκή οριζόντια οργάνωση που 
εκπροσωπεί τεχνίτες και ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, 
η οποία:

Or. en

Τροπολογία 265
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία:

(α) Ευρωπαϊκή και εθνική οργάνωση που 
εκπροσωπεί ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο σχεδιασμός της τυποποίησης να παραμείνει κοντά στην αγορά και να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του, ο διάλογος που αποβλέπει στη στενότερη 
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συμμετοχή των ΜΜΕ και των εκπροσώπων τους στις διαδικασίες τυποποίησης πρέπει να 
διαρθρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς διεθνή μεσολάβηση. Προς το συμφέρον, μεταξύ άλλων, του 
διαρθρωμένου διαλόγου δεν πρέπει να υπονομευθούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για συμμετοχή 
των ΜΜΕ μέσω των εθνικών φορέων τυποποίησης. 

Τροπολογία 266
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των καταναλωτών στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι 
ευάλωτοι λόγω κυρίως πνευματικής ή 
σωματικής αναπηρίας, ηλικίας ή 
ευπιστίας, στη διαδικασία τυποποίησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 267
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
κοινωνικά συμφέροντα σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
κοινωνικά συμφέροντα, νοούμενη ως 
συνδικαλιστική οργάνωση ή οργάνωση 
εκπροσώπησης των εργαζομένων, σε 
ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης, 
η οποία:

Or. en
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Τροπολογία 268
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
κοινωνικά συμφέροντα σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(δ) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης τα συμφέροντα των 
εργαζομένων σε συνάρτηση με την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η 
οποία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του παραρτήματος III, στοιχείο δ) είναι να καλύψει ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν, σε δραστηριότητες τυποποίησης, τα συμφέροντα των εργαζομένων σε σχέση με 
την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας. Ωστόσο, η λέξη «κοινωνικά» είναι υπερβολικά 
ευρεία και ενδέχεται να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου. Κατατίθεται ξεχωριστή τροπολογία 
για να καλύψει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν άλλα συμφέροντα της κοινωνίας.

Τροπολογία 269
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
και ανεξάρτητη από βιομηχανικά, 
εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα 
συγκρουόμενα συμφέροντα·

(i) είναι μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική, αντιπροσωπευτική και 
ανεξάρτητη από βιομηχανικά, εμπορικά 
και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 270
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
και ανεξάρτητη από βιομηχανικά, 
εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα 
συγκρουόμενα συμφέροντα·

(i) είναι μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική, αντιπροσωπευτική και 
ανεξάρτητη από βιομηχανικά, εμπορικά 
και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 271
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων και τις ευπαθείς 
ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων και ιδίως τις 
πιο ευπαθείς ομάδες όπως τα άτομα με 
αναπηρία στη διαδικασία τυποποίησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 273
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων, των ευάλωτων 
ομάδων, όπως των άτομων με αναπηρία,
στη διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 274
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
κοινωνικών συμφερόντων στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των εργαζομένων στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του παραρτήματος III, στοιχείο δ) είναι να καλύψει ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν, σε δραστηριότητες τυποποίησης, τα συμφέροντα των εργαζομένων σε σχέση με 
την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας. Ωστόσο, η λέξη «κοινωνικά» είναι υπερβολικά 
ευρεία και ενδέχεται να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου. Κατατίθεται ξεχωριστή τροπολογία 
για να καλύψει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν άλλα συμφέροντα της κοινωνίας.



PE480.857v02-00 122/124 AM\893852EL.doc

EL

Τροπολογία 275
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο δ – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) έχει λάβει εντολή από μη 
κερδοσκοπικές εθνικές κοινωνικές
οργανώσεις σε τουλάχιστον δύο τρίτα των 
κρατών μελών να εκπροσωπεί τα 
κοινωνικά συμφέροντα στη διαδικασία 
τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(iii) έχει λάβει εντολή από μη 
κερδοσκοπικές εθνικές οργανώσεις 
εργαζομένων σε τουλάχιστον δύο τρίτα 
των κρατών μελών να εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα των εργαζομένων στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του παραρτήματος III, στοιχείο δ) είναι να καλύψει ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν, σε δραστηριότητες τυποποίησης, τα συμφέροντα των εργαζομένων σε σχέση με 
την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας. Ωστόσο, η λέξη «κοινωνικά» είναι υπερβολικά 
ευρεία και ενδέχεται να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου. Κατατίθεται ξεχωριστή τροπολογία 
για να καλύψει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν άλλα συμφέροντα της κοινωνίας.

Τροπολογία 276
Sylvana Rapti

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Ευρωπαϊκή οργάνωση που 
εκπροσωπεί, σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, 
συμφέροντα της κοινωνίας διαφορετικά 
από αυτά που αναφέρονται στα στοιχεία 
β), γ) και δ), η οποία:
(i) είναι μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική και ανεξάρτητη από 
βιομηχανικά, εμπορικά και 
επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα·
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(ii) έχει ως καταστατικούς στόχους και 
δραστηριότητες την εκπροσώπηση 
συμφερόντων της κοινωνίας στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·
(iii) έχει λάβει εντολή από μη 
κερδοσκοπικές εθνικές κοινωνικές 
οργανώσεις σε τουλάχιστον δύο τρίτα των 
κρατών μελών να εκπροσωπεί 
συμφέροντα της κοινωνίας στη 
διαδικασία τυποποίησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ανοίγει τη δυνατότητα για τη δημιουργία και τη μελλοντική υποστήριξη, 
από την Ένωση, άλλων ευρωπαϊκών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν συμφέροντα της 
κοινωνίας τα οποία δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το παράρτημα III, υπό τον όρο ότι 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που τίθενται εκεί.
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