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Tarkistus 66
António Fernando Correia De Campos

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppalainen standardointi myös 
auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä 
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Standardeilla on 
merkittävää myönteistä taloudellista 
vaikutusta, sillä ne esimerkiksi edistävät 
pääsyä toisten jäsenvaltioiden markkinoille 
sisämarkkinoilla ja kannustavat 
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tai 
markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat 
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna. Standardien avulla voidaan 
säilyttää laatu ja parantaa sitä, toimittaa 
tietoja ja varmistaa yhteentoimivuus ja 
-sopivuus ja lisätä näin arvoa kuluttajien 
kannalta.

(2) Eurooppalainen standardointi myös 
auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Standardeilla on 
merkittävää myönteistä taloudellista 
vaikutusta, sillä ne esimerkiksi edistävät 
pääsyä toisten jäsenvaltioiden markkinoille 
sisämarkkinoilla ja kannustavat 
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tai 
markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna sekä erityisesti kuluttajia. 
Standardien avulla voidaan säilyttää laatu 
ja parantaa sitä, toimittaa tietoja ja 
varmistaa yhteentoimivuus ja -sopivuus ja 
lisätä näin turvallisuutta ja arvoa 
kuluttajien kannalta.

Or. pt

Perustelu

Kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus olisi otettava aina huomioon, jotta voidaan lisätä 
Euroopan ja sisämarkkinoiden kilpailukykyä.

Tarkistus 67
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppalainen standardointi myös
auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä 
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Standardeilla on 
merkittävää myönteistä taloudellista 
vaikutusta, sillä ne esimerkiksi edistävät 
pääsyä toisten jäsenvaltioiden markkinoille 
sisämarkkinoilla ja kannustavat
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tai 
markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat 
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna. Standardien avulla voidaan
säilyttää laatu ja parantaa sitä, toimittaa 
tietoja ja varmistaa yhteentoimivuus ja 
-sopivuus ja lisätä näin arvoa kuluttajien 
kannalta.

(2) Eurooppalainen standardointi voi myös 
auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä 
helpottamalla erityisesti tavaroiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta, verkkojen 
ja viestintävälineiden yhteentoimivuutta 
sekä teknologista kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa. Standardit edistävät 
pääsyä toisten jäsenvaltioiden markkinoille 
sisämarkkinoilla ja voivat kannustaa
kehittämään uusia ja parempia tuotteita tai 
markkinoita ja parantamaan 
tarjontaolosuhteita. Standardit näin ollen 
tavallisesti lisäävät kilpailua ja supistavat 
tuotanto- ja myyntikustannuksia, mikä 
hyödyttää talouselämää kokonaisuutena 
tarkasteltuna. Standardien avulla voidaan
myös auttaa säilyttämään laatu ja
parantamaan sitä, ja ne toimivat 
yhteentoimivuuden ja -sopivuuden 
indikaattoreina.

Or. de

Tarkistus 68
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppalaisten standardien laatimisen 
olisi jatkossakin oltava eurooppalaisten 
standardointielinten tehtävänä; niitä ovat 
Euroopan standardointikomitea (CEN), 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos 
(ETSI).

(3) Eurooppalaisten standardien laatimisen 
olisi jatkossakin oltava eurooppalaisten 
standardointielinten tehtävänä; niitä ovat 
Euroopan standardointikomitea (CEN), 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos 
(ETSI), ja samalla olisi varmistettava, että 
sidosryhmät, kuten pk-yritykset ja 
kuluttajansuojajärjestöt, otetaan mukaan 
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standardien laatimiseen ja niiden 
näkemykset tulevat kuulluiksi.

Or. de

Tarkistus 69
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppalaisten standardien laatimisen 
olisi jatkossakin oltava eurooppalaisten 
standardointielinten tehtävänä; niitä ovat 
Euroopan standardointikomitea (CEN), 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea (Cenelec) ja 
Euroopan telealan standardointilaitos 
(ETSI).

(3) Eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän olisi oltava 
jatkossakin vapaaehtoinen ja 
markkinalähtöinen prosessi, ja sen olisi 
perustuttava standardointia koskeviin 
periaatteisiin, jotka Maailman 
kauppajärjestö on vahvistanut kaupan 
teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 
yhteydessä. Eurooppalaisten standardien 
laatimisen olisi jatkossakin oltava 
eurooppalaisten standardointielinten 
tehtävänä; niitä ovat Euroopan 
standardointikomitea (CEN), Euroopan 
sähkötekniikan standardointikomitea 
(Cenelec) ja Euroopan telealan 
standardointilaitos (ETSI).

Or. en

Perustelu

Komission tiedonannossa "Strateginen visio eurooppalaisille standardeille" 
(COM(2011)0311) viitataan kaupan teknisiä esteitä koskevaan WTO:n sopimukseen, jota 
pidetään standardointiperiaatteiden kansainvälisesti sovittuna perustana. EU pyrkii 
edistämään standardointia koskevaa yhteistyötä: jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus tämän 
tavoitteen kanssa, tässä säädöksessä olisi viitattava kansainvälisesti tunnustettuihin WTO:n 
kriteereihin, sillä mahdolliset uudet periaatteet saattaisivat olla ristiriidassa WTO:n 
kriteereiden kanssa.

Tarkistus 70
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppalaiset standardit ovat erittäin 
tärkeitä sisämarkkinoilla; tämä koskee
erityisesti olettamusta siitä, että 
markkinoille saataville asetettavat tuotteet 
ovat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä niille 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisia.

(4) Eurooppalaiset standardit ovat erittäin 
tärkeitä sisämarkkinoilla; tämä koskee
esimerkiksi olettamusta siitä, että 
markkinoille saataville asetettavat tuotteet 
ovat unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä niille 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Suurin osa standardeista on sellaisia, etteivät ne suoraan tue EU:n politiikkoja tai 
lainsäädäntöä, mikä tekee tekstistä harhaanjohtavan.

Tarkistus 71
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
olisi määriteltävä täsmällisesti olennaiset 
vaatimukset unionin lainsäädännössä, 
jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden 
kaupan pitämiseen sovellettavia 
edellytyksiä, jotta standardoijat eivät tee 
virheellisiä tulkintoja lainsäädännön ja 
halutun suojelutason tavoitteista.

Or. en

Perustelu

Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 15 kohdan sanamuoto.
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Tarkistus 72
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(5 a) Eurooppalaisen standardoinnin 
tulevaisuudesta 21 päivänä lokakuuta 
2010 annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa vahvistettiin useita 
strategisia suosituksia, jotka koskevat 
eurooppalaisen standardointijärjestelmän 
tarkistamista. 

Or. en

Tarkistus 73
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Yhdenmukaistettuja standardeja 
laatiessaan komission olisi aina otettava 
huomioon suhteellisuusperiaate; sellaisia 
standardeja, jotka vaikuttavia tavallisista 
kansalaisista absurdeilta ja 
käsittämättömiltä, olisi vältettävä. 

Or. de

Tarkistus 74
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 

(7) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
kannustettava yhteistyössä komission 
kanssa sellaisten vapaaehtoisten 
eurooppalaisten standardien kehittämistä, 
joiden tavoitteena on edistää eri 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit.

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY1 vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu, 
lukuun ottamatta terveydenhoito- ja 
apteekkipalveluja, joita terveydenhuollon 
ammattilaiset tarjoavat. Direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden on kannustettava 
yhteistyössä komission kanssa sellaisten 
vapaaehtoisten eurooppalaisten standardien 
kehittämistä, joiden tavoitteena on edistää 
eri jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit.
__________________
1 EUVL L, 27.12.2006.

Or. en

Tarkistus 75
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
kannustettava yhteistyössä komission 
kanssa sellaisten vapaaehtoisten 
eurooppalaisten standardien kehittämistä, 
joiden tavoitteena on edistää eri 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit.

(7) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY1 vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu, 
lukuun ottamatta terveydenhoito- ja 
apteekkipalveluja, joita terveydenhuollon 
ammattilaiset tarjoavat. Direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden on kannustettava 
yhteistyössä komission kanssa sellaisten 
vapaaehtoisten eurooppalaisten standardien 
kehittämistä, joiden tavoitteena on edistää 
eri jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit.

Or. en

Tarkistus 76
Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
kannustettava yhteistyössä komission 
kanssa sellaisten vapaaehtoisten 
eurooppalaisten standardien kehittämistä, 
joiden tavoitteena on edistää eri 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit.

(7) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY vahvistetaan yleisiä 
säännöksiä, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että 
samalla taataan palvelujen korkea laatu. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on 
kannustettava yhteistyössä komission 
kanssa sellaisten vapaaehtoisten 
eurooppalaisten standardien kehittämistä, 
joiden tavoitteena on edistää eri 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien 
toimittamien palvelujen yhteensopivuutta 
sekä parantaa vastaanottajalle tiedottamista 
ja palvelujen laatua. Direktiiviä 98/34/EY 
sovelletaan kuitenkin vain tuotteita 
koskeviin standardeihin, eivätkä palveluja 
koskevat standardit nimenomaisesti kuulu 
sen soveltamisalaan. Palvelujen ja 
tuotteiden välinen rajanveto on kuitenkin 
menettämässä merkitystään 
sisämarkkinoiden toiminnassa. 
Käytännössä ei aina pystytä tekemään 
selvää eroa tuotteita ja toisaalta palveluja 
koskevien standardien välille. Moniin 
tuotestandardeihin liittyy myös 
palvelullinen elementti, ja 
palvelustandardit liittyvät usein myös 
tuotteisiin. Sääntelykehystä on siksi 
tarpeen mukauttaa uusiin olosuhteisiin 
laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että 
se käsittää myös palveluja koskevat 
standardit, sosiaali- ja terveyspalvelut 
mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 77
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Olisi otettava asianmukaisella 
tavalla huomioon unionin nykyinen 
lainsäädäntö palveluista sisämarkkinoilla, 
erityisesti palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY1 1 artiklan 6 ja 
7 kohdassa vahvistetut työoikeutta 
koskevat säännökset.
__________________
1 EUVL L, 27.12.2006. 

Or. en

Tarkistus 78
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Tämän asetuksen säännökset eivät 
vaikuta työmarkkinaosapuolten välisiin 
suhteisiin, mukaan luettuina oikeus 
neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia, 
lakko-oikeus ja oikeus 
työtaistelutoimenpiteisiin yhteisön 
oikeuden mukaisia kansallisia sääntöjä ja 
käytäntöjä noudattaen. Asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden kansallisen 
sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamiseen.

Or. en

(Ks. 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY johdanto-osan 14 kappaleen sanamuoto.)
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Tarkistus 79
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palveluja koskevia vapaaehtoisia 
standardeja olisi kehitettävä 
markkinalähtöisesti, jolloin ensisijaisia 
ovat niiden talouden toimijoiden ja 
sidosryhmien tarpeet, joihin standardi 
suoraan tai välillisesti vaikuttaa, 
standardeissa olisi otettava huomioon 
yleinen etu, ja niiden olisi perustuttava 
yhteisymmärrykseen. Niissä olisi 
keskityttävä ensisijaisesti palveluihin, jotka 
liittyvät tuotteisiin ja prosesseihin.

(8) Palveluja koskevia vapaaehtoisia 
standardeja olisi kehitettävä 
markkinalähtöisesti, jolloin ensisijaisia 
ovat niiden talouden toimijoiden ja 
sidosryhmien tarpeet, joihin standardi 
suoraan tai välillisesti vaikuttaa, 
standardeissa olisi otettava huomioon 
yleinen etu, ja niiden olisi perustuttava 
yhteisymmärrykseen. Niissä olisi 
keskityttävä ensisijaisesti palveluihin, jotka 
liittyvät tuotteisiin ja prosesseihin. Sen 
vuoksi standardien ei pitäisi kattaa 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
7 päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/36/EY tarkoitettua 
vapaan ammatin harjoittajien 
suorittamien palvelujen tarjoamista.

Or. en

Tarkistus 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämä asetus kattaa tavaroihin tai 
digitaaliseen sisältöön liittyvien 
palvelujen, kuten asennuksen, huollon, 
korjauksen tai minkä tahansa muun 
käsittelyn, standardoinnin. Se ei 
kuitenkaan koske direktiivissä 
2005/36/EY määriteltyjen henkisten 
palvelujen standardointia, eikä se kata 
sosiaali- tai terveyspalvelujen eikä 
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apteekkipalvelujen standardointia. Näitä 
palveluja tarjotaan erityisen 
ammattipätevyyden nojalla 
henkilökohtaisesti, omavastuisesti ja 
ammatillisesti riippumattomasti 
toimeksiantajan edun tai yleisen edun 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionissa kansalliset 
standardointielimet vahvistavat kansallisia 
standardeja, mikä voi johtaa keskenään 
ristiriitaisiin standardeihin ja teknisiin 
esteisiin sisämarkkinoilla. 
Sisämarkkinoiden ja unionissa tapahtuvan 
standardointitoiminnan tehokkuuden 
vuoksi on siksi tarpeen vahvistaa 
kansallisten standardointielinten, 
eurooppalaisten standardointielinten ja 
komission harjoittama meneillään olevaa ja 
tulevaa standardointitoimintaa koskeva 
säännöllinen tiedonvaihto. Tiedonvaihto 
olisi saatettava linjaan vuosien 1973–1979 
kauppaneuvotteluista johtuvien 
monenvälisten sopimusten tekemisestä 10 
päivänä joulukuuta 1979 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 80/271/ETY 
hyväksytyn, kaupan teknisiä esteitä 
koskevan sopimuksen liitteen 3 kanssa.

(10) Unionissa kansalliset 
standardointielimet vahvistavat kansallisia 
standardeja, mikä voi johtaa keskenään 
ristiriitaisiin standardeihin ja teknisiin 
esteisiin sisämarkkinoilla. 
Sisämarkkinoiden ja unionissa tapahtuvan 
standardointitoiminnan tehokkuuden 
vuoksi on siksi tarpeen vahvistaa 
kansallisten standardointielinten, 
eurooppalaisten standardointielinten ja 
komission harjoittama meneillään olevaa ja 
tulevaa standardointitoimintaa koskeva 
säännöllinen tiedonvaihto, mukaan lukien 
säännökset, jotka koskevat kansallisiin 
standardointielimiin sovellettavaa 
odotusaikaa eurooppalaisissa 
standardointielimissä. Tiedonvaihto olisi 
saatettava linjaan vuosien 1973–1979 
kauppaneuvotteluista johtuvien 
monenvälisten sopimusten tekemisestä 
10 päivänä joulukuuta 1979 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 80/271/ETY 
hyväksytyn, kaupan teknisiä esteitä 
koskevan sopimuksen liitteen 3 kanssa.

Or. en
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Tarkistus 82
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

(12) Vaikka standardit ovat pääasiassa 
markkinalähtöisiä välineitä, joita 
sidosryhmät käyttävät vapaaehtoisesti, ne 
voivat omalta osaltaan edistää 
huomattavasti sitä, että EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen, vammaisuus, 
kuluttajansuoja, työntekijöiden 
turvallisuus ja työolot, sosiaalinen 
osallisuus ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

Or. en

Tarkistus 83
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia 2000-luvun
suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin
globalisaatio, talous- ja rahoituskriisi,
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, väestön ikääntyminen, 
sisämarkkinoiden puutteet ja innovointi 
yleensä. Edistämällä näillä laajenevilla 
markkinoilla tavaroita ja teknologioita 
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luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

koskevien eurooppalaisten tai 
kansainvälisten standardien kehittämistä 
Eurooppa voisi luoda eurooppalaisille 
yrityksille kilpailuetua ja helpottaa
erityisesti Euroopassa enemmistönä 
olevien pk-yritysten kaupankäyntiä.

Or. pt

Perustelu

EU:n on vastattava 2000-luvulla useisiin haasteisiin, ja sen on erityisesti lujitettava 
teollisuuttaan ja parannettava kilpailukykyään voidakseen vahvistaa kansainvälistä 
asemaansa. Pk-yritykset ovat EU:n liike-elämän kulmakivi, ja ne olisi otettava aktiivisesti 
mukaan standardointiprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Tarkistus 84
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä, 
suojella luonnonvaroja ja edistää 
sosiaalista osallisuutta.

Or. fr

Tarkistus 85
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen, vammaisten 
osallistaminen, sosiaalinen integraatio ja 
innovointi yleensä. Edistämällä näillä 
laajenevilla markkinoilla tavaroita ja 
teknologioita koskevien eurooppalaisten tai 
kansainvälisten standardien kehittämistä 
Eurooppa voisi luoda eurooppalaisille 
yrityksille kilpailuetua ja helpottaa 
kaupankäyntiä.

Or. el

Tarkistus 86
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen ja innovointi yleensä.
Edistämällä näillä laajenevilla markkinoilla 
tavaroita ja teknologioita koskevien 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kehittämistä Eurooppa voisi 
luoda eurooppalaisille yrityksille 
kilpailuetua ja helpottaa kaupankäyntiä.

(12) Standardien avulla EU:n politiikassa 
voidaan käsitellä sellaisia suuria 
yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin 
ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä 
käyttö, ikääntyminen, sosiaalinen 
osallisuus, vammaisuus ja innovointi 
yleensä. Edistämällä näillä laajenevilla 
markkinoilla tavaroita ja teknologioita 
koskevien eurooppalaisten tai 
kansainvälisten standardien kehittämistä 
Eurooppa voisi luoda eurooppalaisille 
yrityksille kilpailuetua ja helpottaa 
kaupankäyntiä.

Or. en
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Tarkistus 87
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(12 a) Mahdollisten unionin 
toimintalinjojen ja 
lainsäädäntöaloitteiden olisi noudatettava 
Euroopan unionin 23 päivänä joulukuuta 
2010 allekirjoittamaa YK:n yleissopimusta 
vammaisten oikeuksista ja erityisesti 
sopimuksen 3, 4 ja 9 artiklaa.

Or. en

Perustelu

EU allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista 23. joulukuuta 2010 (ja se tuli 
voimaan 22. tammikuuta 2011). Yleissopimus on ensimmäinen EU:n ratifioima 
ihmisoikeussopimus, ja sen mukaan EU:n mahdollisten toimintalinjojen ja 
lainsäädäntöaloitteiden on tästä lähtien oltava kyseisen kansainvälisen yleissopimuksen 
mukaisia.

Tarkistus 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(12 a) Mahdollisten unionin 
toimintalinjojen ja 
lainsäädäntöaloitteiden olisi noudatettava 
Euroopan unionin 23 päivänä joulukuuta 
2010 allekirjoittamaa YK:n yleissopimusta 
vammaisten oikeuksista ja erityisesti 
sopimuksen 3, 4 ja 9 artiklaa.

Or. en

Perustelu

EU allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista 23. joulukuuta 2010 (ja se tuli 
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voimaan 22. tammikuuta 2011). Yleissopimus on ensimmäinen EU:n ratifioima 
ihmisoikeussopimus, ja sen mukaan EU:n mahdollisten toimintalinjojen ja 
lainsäädäntöaloitteiden on tästä lähtien oltava kyseisen kansainvälisen yleissopimuksen 
mukaisia.

Tarkistus 89
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 
on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia. 
Siksi on tärkeää parantaa niiden edustusta 
ja osallistumista standardointiprosesseissa 
ja etenkin teknisissä komiteoissa.

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yritysten ja etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-
yritykset', kilpailukyvylle. Siksi on tärkeää 
parantaa niiden edustusta ja osallistumista 
standardointiprosesseissa ja etenkin 
teknisissä komiteoissa.

Or. en

Perustelu

Tämä on oletus, joka ei useimmiten vastaa todellisuutta, eikä siitä ole erityistä näyttöä.

Tarkistus 90
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yritysten ja etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-
yritykset', kilpailukyvylle; näiden yritysten 
osallistuminen standardointiprosessiin on 
olennaisen tärkeää teknologioiden 
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on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia. 
Siksi on tärkeää parantaa niiden edustusta 
ja osallistumista standardointiprosesseissa 
ja etenkin teknisissä komiteoissa.

kehitykselle EU:ssa. 
Standardointisääntöjen olisi tämän vuoksi
kannustettava pk-yrityksiä osallistumaan 
innovatiivisilla teknologisilla 
ratkaisuillaan aktiivisesti 
standardointitoimiin. Lisäksi on tärkeää 
parantaa niiden edustusta ja osallistumista 
standardointiprosesseissa ja etenkin 
teknisissä komiteoissa.

Or. en

Tarkistus 91
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä 
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 
on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia. 
Siksi on tärkeää parantaa niiden edustusta 
ja osallistumista standardointiprosesseissa 
ja etenkin teknisissä komiteoissa.

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä 
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset'. Siksi on tärkeää parantaa pk-
yritysten mahdollisuuksia käyttää 
standardeja ja myös niiden osallistumista
standardointiprosessiin kansallisella 
tasolla, missä ne voivat olla tehokkaampia 
siksi, että kustannukset ovat alhaisemmat 
eikä kielellisiä esteitä ole, kansallisen 
delegoinnin periaatteen mukaisesti. 
Kansallisten standardointielinten on 
varmistettava, että eurooppalaisissa
teknisissä elimissä toimivat edustajat 
ottavat huomioon pk-yritysten 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 92
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-
yritykset', jotka kuitenkaan eivät ole 
riittävästi mukana 
standardointijärjestelmässä, minkä vuoksi 
on vaarana, ettei standardeissa oteta 
huomioon pk-yritysten tarpeita ja huolia.
Siksi on tärkeää parantaa niiden edustusta 
ja osallistumista standardointiprosesseissa 
ja etenkin teknisissä komiteoissa.

(13) Standardit ovat tärkeitä työvälineitä
yritysten ja etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-
yritykset', kilpailukyvylle, mutta nämä 
eivät kuitenkaan ole riittävästi edustettuina 
tai mukana standardointijärjestelmässä, 
minkä vuoksi on vaarana, ettei 
standardeissa oteta huomioon pk-yritysten 
tarpeita ja huolia. Siksi on tarpeen 
parantaa niiden osallistumista 
kansallisella tasolla, missä ne voivat olla 
tehokkaampia siksi, että kustannukset 
ovat alhaisemmat eikä kielellisiä esteitä 
ole, kansallisen delegoinnin periaatteen 
mukaisesti. Standardointisääntöjen olisi 
kannustettava pk-yrityksiä osallistumaan 
aktiivisesti innovatiivisten teknologisten 
ratkaisujen kehittämiseen 
standardointiprosessia varten. Siksi on
tärkeää, että tällä asetuksella lisätään
niiden edustusta ja osallistumista
kansallisissa teknisissä komiteoissa ja 
varmistetaan, että niillä on tosiasialliset 
mahdollisuudet käyttää standardeja.

Or. el

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tätä varten on tärkeää kannustaa 
kansallisten standardointielinten välistä 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa siitä, miten 
voidaan parhaiten helpottaa ja lisätä pk-
yritysten osallistumista 
standardointitoimiin.

Or. en
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Tarkistus 94
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei
yleisesti ottaen ole riittävää edustusta 
standardointitoimissa etenkään Euroopan 
tasolla. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi
huolehdittava siitä, että pk-yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina 
eurooppalaisessa standardoinnissa
asianmukaiset edellytykset täyttävän 
elimen välityksellä.

(14) Eurooppalaisilla standardeilla on 
olennaista merkitystä pk-yritysten 
kilpailukyvylle, mutta pk-yrityksillä ei
joillakin aloilla ole riittävää edustusta 
standardointitoimissa etenkään Euroopan 
tasolla. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi
kannustettava ja helpotettava sitä, että pk-
yritykset ovat asianmukaisesti edustettuina
ja mukana eurooppalaisessa 
standardoinnissa.

Or. en

Tarkistus 95
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 
yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia 
organisaatioita.

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön,
työntekijöiden turvallisuuteen ja 
työoloihin, esteettömyyteen ja muihin 
yleisen politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi 
on tarpeen huolehtia siitä, että kaikkien 
asianomaisten yleistä ja yhteiskunnallista 
etua ajavien sidosryhmien osuutta ja 
panosta standardien laatimisessa 
vahvistetaan tukemalla kuluttajien,
työntekijöiden, ympäristön ja yhteiskunnan 
sidosryhmien etuja ajavia organisaatioita.
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Or. en

Tarkistus 96
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 
yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia
organisaatioita.

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että kaikkien 
asianomaisten yleistä ja yhteiskunnallista 
etua ajavien sidosryhmien osuutta ja 
panosta standardien laatimisessa 
vahvistetaan tukemalla kuluttajia, 
ympäristönsuojelijoita ja työntekijöitä 
edustavia organisaatioita.

Or. en

Tarkistus 97
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön, liike-
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yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia 
organisaatioita.

elämän ja yhteiskunnan sidosryhmien etuja 
ajavia organisaatioita.

Or. en

Tarkistus 98
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 
yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia 
organisaatioita.

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön, liike-
elämän ja yhteiskunnan sidosryhmien etuja 
ajavia organisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 99
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan
sidosryhmien osuutta ja panosta 

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yleisiä ja 
yhteiskunnallisia etuja ajavien
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standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 
yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia
organisaatioita.

sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajia, myös vammaisia, 
ympäristöä, työntekijöitä ja muita
yhteiskunnan sidosryhmiä edustavia
organisaatioita.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta 21. lokakuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 31 kohtaan.

Tarkistus 100
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön ja 
yhteiskunnan sidosryhmien etuja ajavia 
organisaatioita.

(15) Standardeilla voi olla laajaa vaikutusta 
yhteiskuntaan, etenkin kansalaisten 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin, 
verkostojen tehokkuuteen, ympäristöön, 
esteettömyyteen ja muihin yleisen 
politiikan osa-alueisiin. Sen vuoksi on 
tarpeen huolehtia siitä, että yhteiskunnan 
sidosryhmien osuutta ja panosta 
standardien laatimisessa vahvistetaan 
tukemalla kuluttajien, ympäristön, 
kansanterveyden ja yhteiskunnan 
sidosryhmien etuja ajavia organisaatioita.

Or. en

Tarkistus 101
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Koska kyseiset sidosryhmät ovat 
yleensä heikosti mukana kansallisissa 
standardointitoimissa tai eivät osallistu 
niihin lainkaan, niiden tosiasiallinen 
osallistuminen Euroopan tasolla lisää 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen 
perustuvan eurooppalaisen 
standardoinnin merkitystä erityisesti 
Euroopan standardointikomitean (CEN) 
ja Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitean (Cenelec) 
standardien laatimisprosessissa.

Or. en

Perustelu

Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 31 ja 42 kohdan sanamuoto.

Tarkistus 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Useimpien jäsenvaltioiden 
viranomaiset eivät ole kovin 
kiinnostuneita osallistumaan standardien 
laatimisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä unionin politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukeva väline. Sen vuoksi 
tällä asetuksella olisi kannustettava 
viranomaisten osallistumista kaikkiin 
kansallisiin teknisiin komiteoihin, joissa 
käsitellään komission pyytämien 
standardien laatimista tai tarkistamista. 
Kansallisten viranomaisten 
osallistuminen on erityisen hyödyllistä, 
jotta uuden lähestymistavan piiriin 
kuuluvien alojen lainsäädäntö toimisi 
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asianmukaisesti ja jotta 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaan 
ei esitettäisi vastalauseita jälkikäteen.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten osallistumisen "kannustaminen" on "varmistamista" huomattavasti 
realistisempi tavoite, ja siitäkin käy ilmi, että viranomaiset ovat tärkeässä asemassa. 

Tarkistus 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Useimpien jäsenvaltioiden 
viranomaiset eivät ole kovin 
kiinnostuneita osallistumaan standardien 
laatimisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä unionin politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukeva väline. Tällä 
asetuksella olisi siksi kannustettava 
kyseisten viranomaisten mukanaoloa 
kaikissa kansallisissa teknisissä 
komiteoissa, jotka käsittelevät 
eurooppalaisia standardeja, joita 
laaditaan tai tarkastellaan uudestaan 
komission pyynnöstä. Kansallisten 
viranomaisten osallistuminen on erityisen 
tärkeää, jotta uuden lähestymistavan 
piiriin kuuluvien alojen lainsäädäntö 
toimisi asianmukaisesti ja jotta 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaan 
ei esitettäisi jälkikäteen vastalauseita.

Or. de

Perustelu

On aivan oikein ja hyvä asia, että viranomaiset ovat mukana, mutta tämän olisi tapahduttava 
kansallisella tasolla. Ei pitäisi säätää viranomaisten mukanaolovelvollisuudesta aina, sillä 
tämä olisi vastoin standardoinnin vapaaehtoisuuden periaatetta. Viranomaisten 
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osallistuminen rajoittuu tavallisesti kysymyksiin, joilla on merkitystä yleisen edun kannalta.

Tarkistus 104
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Kansallisten standardointielinten 
olisi varmistettava, että mikroyritykset ja 
pienet yritykset, kuluttajat, myös 
vammaiset, ympäristönsuojelijat, 
työntekijät ja muut yhteiskunnan 
sidosryhmät voivat osallistua maksutta 
kansallisten standardointielinten 
standardointitoimiin, jotta voidaan lisätä 
niiden osallistumista 
standardointiprosessiin etenkin teknisissä 
komiteoissa. Vaikka maksuton 
osallistumismahdollisuus ei sinänsä ehkä 
takaa sitä, että kyseiset sidosryhmät 
osallistuvat tosiasiallisesti kansallisiin 
standardointitoimiin, se on tarpeen, jotta 
voidaan vähentää nykyisiä tarpeettomia 
esteitä, jotka saattavat estää heikompia 
sidosryhmiä osallistumasta 
standardointiprosessiin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus, joka perustuu eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 41 kohtaan, ei vaikuta millään tavalla kansallisten 
standardointielinten taloudelliseen vakauteen, sillä kansallisiin standardointitoimiin 
osallistuvilta mikroyrityksiltä ja pieniltä yrityksiltä sekä yhteiskunnan sidosryhmiltä, joita on 
rajallinen määrä, mahdollisesti perittävät osallistumismaksut muodostavat merkityksettömän 
osan kansallisten standardointielinten tuloista.

Tarkistus 105
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 d) Eurooppalaisten 
standardointielinten on varmistettava, että 
niiden toimet, tekninen työ ja 
eurooppalaisten standardien laatiminen ja 
eurooppalaiset standardointituotteet ovat 
esteettä kaikilta osin vammaisten 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Standardeissa olisi mahdollisimman 
pitkälle otettava huomioon 
ympäristövaikutukset tuotteiden ja 
palveluiden koko elinkaarella. Komission 
yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt 
merkittäviä ja yleisesti saatavia välineitä, 
joilla näitä vaikutuksia voidaan arvioida 
koko elinkaaren mitalta.

(16) Standardeissa olisi otettava huomioon 
ympäristövaikutukset tuotteiden ja 
palveluiden koko elinkaarella. Komission
yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt 
merkittäviä ja yleisesti saatavia välineitä, 
joilla näitä vaikutuksia voidaan arvioida 
koko elinkaaren mitalta.

Or. en

Tarkistus 107
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Useissa direktiiveissä, joilla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 

(18) Useissa direktiiveissä, joilla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 
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pitämiseen sovellettavia edellytyksiä, 
täsmennetään, että komissio voi pyytää 
eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan yhdenmukaistettuja 
eurooppalaisia standardeja, joiden 
perusteella voidaan olettaa tuotteen olevan 
sovellettavien olennaisten vaatimusten 
mukainen. Monissa näistä säädöksistä on 
kuitenkin hyvinkin erilaisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kyseisiä standardeja 
koskeviin vastalauseisiin, joita esitetään, 
kun standardit eivät kata kaikkia 
sovellettavia vaatimuksia tai kattavat ne 
vain osittain. Toisistaan poikkeavia 
säännöksiä, jotka aiheuttavat epävarmuutta 
talouden toimijoille ja eurooppalaisille 
standardointielimille, on erityisesti 
seuraavissa säädöksissä: henkilönsuojaimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1989 
annettu neuvoston direktiivi 89/686/ETY, 
siviilikäyttöön tarkoitettujen 
räjähdystarvikkeiden markkinoille 
saattamista ja valvontaa koskevien 
säännösten yhdenmukaistamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 1993 annettu 
neuvoston direktiivi 93/15/ETY, 
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi 
tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 23 päivänä maaliskuuta 
1994 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 94/9/EY, huviveneitä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/25/EY, jäsenvaltioiden hissejä 
koskevan lainsäädännön lähentämisestä 
29 päivänä kesäkuuta 1995 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/16/EY, painelaitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 29 päivänä toukokuuta 
1997 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 97/23/EY, 
mittauslaitteista 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 

pitämiseen sovellettavia edellytyksiä, 
täsmennetään, että komissio voi pyytää 
eurooppalaisia standardointielimiä 
laatimaan yhdenmukaistettuja 
eurooppalaisia standardeja, joiden 
perusteella voidaan olettaa tuotteen olevan 
sovellettavien olennaisten vaatimusten 
mukainen. Monissa näistä säädöksistä on 
kuitenkin hyvinkin erilaisia säännöksiä, 
joita sovelletaan kyseisiä standardeja 
koskeviin vastalauseisiin, joita esitetään, 
kun standardit eivät kata kaikkia 
sovellettavia vaatimuksia tai kattavat ne 
vain osittain. Toisistaan poikkeavia 
säännöksiä, jotka aiheuttavat epävarmuutta 
talouden toimijoille ja eurooppalaisille 
standardointielimille, on erityisesti 
seuraavissa säädöksissä: henkilönsuojaimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1989 
annettu neuvoston direktiivi 89/686/ETY, 
siviilikäyttöön tarkoitettujen 
räjähdystarvikkeiden markkinoille 
saattamista ja valvontaa koskevien 
säännösten yhdenmukaistamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 1993 annettu 
neuvoston direktiivi 93/15/ETY, 
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi 
tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 23 päivänä maaliskuuta 
1994 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 94/9/EY, huviveneitä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/25/EY, jäsenvaltioiden hissejä 
koskevan lainsäädännön lähentämisestä 
29 päivänä kesäkuuta 1995 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/16/EY, painelaitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 29 päivänä toukokuuta 
1997 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 97/23/EY, 
mittauslaitteista 31 päivänä maaliskuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivi 2004/22/EY, 
pyroteknisten tuotteiden markkinoille 
saattamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/23/EY, yksinkertaisista 
paineastioista 16 päivänä syyskuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/105/EY sekä muista kuin 
itsetoimivista vaaoista 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/23/EY. Sen vuoksi on tarpeen 
sisällyttää tähän asetukseen 
yhdenmukainen menettely, josta säädetään 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista ja päätöksen 
93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan 
Parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
768/2008/EY, sekä poistaa vastaavat 
säännökset mainituista direktiiveistä.

neuvoston direktiivi 2004/22/EY, 
pyroteknisten tuotteiden markkinoille 
saattamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/23/EY, yksinkertaisista 
paineastioista 16 päivänä syyskuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/105/EY sekä muista kuin 
itsetoimivista vaaoista 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/23/EY. Sen vuoksi on tarpeen 
sisällyttää tähän asetukseen 
yhdenmukainen menettely, josta säädetään 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista ja päätöksen 
93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan 
Parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
768/2008/EY, sekä poistaa vastaavat 
säännökset mainituista direktiiveistä, ja 
lisäksi on annettava myös Euroopan 
parlamentille oikeus riitauttaa sellainen 
yhdenmukaistettu standardi, joka ei täytä 
täysin vastaavan lainsäädännön 
olennaisia vaatimuksia, kun säädökset on 
hyväksytty tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Or. en

(Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 25 kohdan sanamuoto.)

Perustelu

Koska Euroopan parlamentti osallistuu tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen yhdenvertaisesti 
neuvoston kanssa, on perusteltua antaa myös Euroopan parlamentille oikeus vastustaa 
yhdenmukaistettua standardia.

Tarkistus 108
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1639/2006/EY, 
kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1926/2006/EY sekä 
ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) 
23 päivänä toukokuuta 2007 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 614/2007 säädetään 
jo mahdollisuudesta myöntää rahoitustukea 
eurooppalaisille järjestöille, jotka edustavat 
pk-yrityksiä, kuluttajia ja 
ympäristönäkökohtia standardoinnissa, kun 
taas sosiaalisia näkökohtia 
standardoinnissa edustaville 
eurooppalaisille järjestöille myönnetään 
erityisiä avustuksia. Rahoituksen 
myöntäminen päätöksen N:o 
1639/2006/EY, päätöksen N:o 
1926/2006/EY ja asetuksen (EY) N:o 
614/2007 nojalla päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013. Eurooppalaisen 
standardoinnin kehittämisen kannalta on 
olennaista, että jatkossakin edistetään pk-
yrityksiä, kuluttajia sekä ympäristö- ja 
sosiaalinäkökohtia edustavien 
eurooppalaisten organisaatioiden aktiivista 
osallistumista. Tällaiset järjestöt ajavat 
yleiseurooppalaista etua ja kansallisten 
voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden niille antaman 
nimenomaisen toimeksiannon perusteella 
ne muodostavat yleiseurooppalaisen 
verkoston, jossa jäsenvaltioissa toimivat 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt 
edistävät perussopimuksien tavoitteiden 
mukaisia periaatteita ja politiikkaa. Pk-
yrityksiä, kuluttajia sekä ympäristöön ja 
sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä etuja 
eurooppalaisessa standardoinnissa 

(28) Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1639/2006/EY, 
kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o 1926/2006/EY sekä 
ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) 
23 päivänä toukokuuta 2007 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 614/2007 säädetään 
jo mahdollisuudesta myöntää rahoitustukea 
eurooppalaisille järjestöille, jotka edustavat 
pk-yrityksiä, kuluttajia ja 
ympäristönäkökohtia standardoinnissa, kun 
taas sosiaalisia näkökohtia 
standardoinnissa edustaville 
eurooppalaisille järjestöille myönnetään 
erityisiä avustuksia. Rahoituksen 
myöntäminen päätöksen N:o 
1639/2006/EY, päätöksen N:o 
1926/2006/EY ja asetuksen (EY) N:o 
614/2007 nojalla päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013. Eurooppalaisen 
standardoinnin kehittämisen kannalta on 
olennaista, että jatkossakin edistetään pk-
yrityksiä, työntekijöitä, kuluttajia sekä 
ympäristö- ja sosiaalinäkökohtia 
edustavien eurooppalaisten 
organisaatioiden aktiivista osallistumista.
Tällaiset järjestöt ajavat 
yleiseurooppalaista etua ja kansallisten 
voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden niille antaman 
nimenomaisen toimeksiannon perusteella 
ne muodostavat yleiseurooppalaisen 
verkoston, jossa jäsenvaltioissa toimivat 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt 
edistävät perussopimuksien tavoitteiden 
mukaisia periaatteita ja politiikkaa. Pk-
yrityksiä, työntekijöitä, kuluttajia sekä 
ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin 
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edustavien eurooppalaisten 
organisaatioiden toimintaympäristö ja 
niiden itselleen asettamat tavoitteet ovat 
sellaisia, että niillä on pysyvä ja olennainen 
rooli unionin toiminnassa ja politiikassa.
Komission olisi sen vuoksi voitava 
myöntää näille elimille avustuksia ilman, 
että toiminta-avustusten tapauksessa 
sovelletaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 113 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua vuotuisen vähentämisen 
periaatetta.

liittyviä etuja eurooppalaisessa 
standardoinnissa edustavien 
eurooppalaisten organisaatioiden 
toimintaympäristö ja niiden itselleen 
asettamat tavoitteet ovat sellaisia, että niillä 
on pysyvä ja olennainen rooli unionin 
toiminnassa ja politiikassa. Komission olisi 
sen vuoksi voitava myöntää näille elimille 
avustuksia ilman, että toiminta-avustusten 
tapauksessa sovelletaan asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 113 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua vuotuisen 
vähentämisen periaatetta.

Or. en

Tarkistus 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 
komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetietoja ei vielä ollut julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, jolloin 
asianomainen standardi ei vielä ollut 
johtanut olettamukseen sovellettavassa 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisuudesta, olisi sovellettava neuvoa-
antavaa menettelyä.

(36) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat
vuotuista eurooppalaista 
standardointityötä ja sellaisiin
yhdenmukaistettuihin standardeihin 
liittyviä vastalauseita, joita komissio pitää 
perusteltuina, ja kun asianomaisen 
yhdenmukaisen standardin viitetietoja ei 
vielä ollut julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jolloin asianomainen
standardi ei vielä ollut johtanut 
olettamukseen sovellettavassa unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännössä 
vahvistettujen olennaisten vaatimusten 
mukaisuudesta, olisi sovellettava neuvoa-
antavaa menettelyä.

Or. en
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Tarkistus 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 
komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetiedot oli jo julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, olisi 
sovellettava tarkastelumenettelyä, koska 
tällaisella päätöksellä voisi olla vaikutusta 
olettamukseen sovellettavien olennaisten 
vaatimusten mukaisuudesta.

(37) Hyväksyttäessä 
täytäntöönpanopäätöksiä, jotka koskevat 
sellaisia yhdenmukaistettuihin 
standardeihin liittyviä vastalauseita, joita 
komissio pitää perusteltuina, ja kun 
asianomaisen yhdenmukaisen standardin 
viitetiedot oli jo julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, olisi 
sovellettava tarkastelumenettelyä, koska 
tällaisella päätöksellä voisi olla vaikutusta 
olettamukseen sovellettavien olennaisten 
vaatimusten mukaisuudesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi annettava 
standardointiprosessiin oma panoksensa 
kansallisten standardointielintensä 
kautta, jotta voitaisiin vähentää 
mahdollisimman paljon standardeihin 
tehtäviä muutoksia sen jälkeen, kun ne on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Or. en

Tarkistus 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita sovelletaan eurooppalaisten 
standardointielinten, kansallisten 
standardointielinten ja komission väliseen 
yhteistyöhön, unionin lainsäädäntöä ja 
politiikkaa tukevien, tuotteisiin sekä 
palveluihin liittyvien eurooppalaisten 

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita sovelletaan eurooppalaisten 
standardointielinten, kansallisten 
standardointielinten ja komission väliseen 
yhteistyöhön, sellaisten tuotteisiin sekä 
palveluihin liittyvien eurooppalaisten 
standardien ja eurooppalaisten 
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standardien ja eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimiseen, tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustamiseen sekä 
eurooppalaisen standardoinnin 
rahoitukseen.

standardointituotteiden laatimiseen, jotka 
liittyvät unionin lainsäädäntöä ja 
politiikkaa tukemaan käytettäviin 
tavaroihin tai digitaaliseen sisältöön,
tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustamiseen sekä 
eurooppalaisen standardoinnin 
rahoitukseen. Tätä asetusta ei sovelleta 
sosiaalipalveluihin eikä ammatilliseen 
pätevyyteen liittyviin palveluihin, jotka on 
määritelty ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2005/36/EY.

Or. en

Tarkistus 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita sovelletaan eurooppalaisten 
standardointielinten, kansallisten 
standardointielinten ja komission väliseen 
yhteistyöhön, unionin lainsäädäntöä ja 
politiikkaa tukevien, tuotteisiin sekä 
palveluihin liittyvien eurooppalaisten 
standardien ja eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimiseen, tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustamiseen sekä 
eurooppalaisen standardoinnin 
rahoitukseen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita sovelletaan eurooppalaisten 
standardointielinten, kansallisten 
standardointielinten ja komission väliseen 
yhteistyöhön, unionin lainsäädäntöä ja 
politiikkaa tukevien, tuotteisiin sekä
tuotteita koskeviin palveluihin liittyvien 
eurooppalaisten standardien ja 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimiseen, tieto- ja viestintätekniikan alan 
teknisten eritelmien tunnustamiseen sekä 
eurooppalaisen standardoinnin 
rahoitukseen.

Or. de

Perustelu

Erityisesti palveluja koskevien standardien hyödyllisyydestä ei ole pitäviä todisteita, ja 
onnistuneet esimerkit näistä ovat harvassa. Tästä syystä palvelujen standardointiin, johon 
aloite on tullut ulkopuolelta, suhtaudutaan erittäin varauksellisesti, sillä aloite 
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standardointiin ei ole tullut asianomaisilta palveluntarjoajilta itseltään. Johdanto-osan 7 ja 
8 kappaleen mukaan asetusehdotuksen tärkein tavoite on laajentaa nykyisen sääntelykehyksen 
soveltamisalaa niin, että se kattaa standardit, jotka koskevat tuotteisiin ja prosesseihin 
liittyviä palveluja.

Tarkistus 113
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun laaditaan eurooppalaisia standardeja 
ja eurooppalaisia standardointituotteita, 
tämä direktiivi ei vaikuta työoikeuteen, 
toisin sanoen jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti soveltamiin 
lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin 
työehtoihin, mukaan lukien työterveys ja 
-turvallisuus sekä työnantajien ja 
työntekijöiden väliset suhteet. Se ei 
vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimenpiteisiin kansallista 
lainsäädäntöä ja käytäntöjä noudattaen.

Or. en

(Ks. 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY 1 artiklan 6 ja 7 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus 114
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta 
terveydenhuoltopalveluihin, joita 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
tarjoavat potilaille ammattiaan 
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harjoittaessaan näiden terveydentilan 
arvioimiseksi, säilyttämiseksi tai 
palauttamiseksi silloin, kun näiden 
toimintojen harjoittaminen jäsenvaltiossa, 
jossa palvelu tarjotaan, on sallittu vain 
säänneltynä terveydenhuollon ammattina, 
riippumatta siitä, tuotetaanko palvelut 
terveydenhuollon toimintayksiköissä, 
miten ne on organisoitu tai rahoitettu 
kansallisesti ja ovatko ne julkisia vai 
yksityisiä.

Or. en

Tarkistus 115
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta 
työterveydenhuollossa tarjottaviin 
palveluihin, joita lääketieteen alalla 
työskentelevät tarjoavat potilaille 
ammattiaan harjoittaessaan erityisesti 
näiden terveydentilan kohentamiseksi, 
säilyttämiseksi tai arvioimiseksi, kun 
näiden toimintojen harjoittaminen 
jäsenvaltiossa, jossa palvelu tarjotaan, on 
sallittu vain säänneltynä 
terveydenhuollon ammattina, riippumatta 
lääkintävälineistä ja siitä, miten palvelut 
on organisoitu tai rahoitettu kansallisesti 
ja ovatko ne julkisia vai yksityisiä.

Or. en

Tarkistus 116
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Vapaiden ammattien harjoittajien 
tarjoamat henkiset tai luovat palvelut 
eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Yleisesti voidaan todeta, 
että vapaiden ammattien harjoittajat 
tarjoavat palveluja erityisen 
ammattipätevyyden tai luovan 
lahjakkuuden nojalla henkilökohtaisesti, 
omavastuisesti ja ammatillisesti 
riippumattomasti toimeksiantajan edun 
tai yleisen edun vuoksi. Prosessin laadun 
standardointi sallitaan kuitenkin edelleen.

Or. de

Perustelu

Vapaiden ammattien harjoittajien tarjoamia henkisiä ja/tai luovia palveluja ei voi 
standardoida. Kukin vapaan ammatin harjoittajan tarjoama palvelu on potilaan, 
toimeksiantajan, rakennuttajan tai asiakkaan tarpeisiin räätälöity yksilöllinen ratkaisu. 
Korkeintaan voidaan vahvistaa vapaaehtoisia standardeja, jotka koskevat sitä, miten vapaan 
ammatin harjoittajan tarjoaa palveluja, tai yleisiä ehtoja (esimerkiksi asiakirjojen 
säilyttämistä).

Tarkistus 117
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 
2005 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2005/36/EY1 

standardointi sallitaan ainoastaan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
_______________
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.

Or. de
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Perustelu

Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/36/EY pyritään varmistamaan, että (ammatillinen) pätevyys 
unionissa on korkealaatuista, ja siten se muodostaa vastavuoroista tunnustamista koskevien 
menettelyjen jatkokehittämistä varten pysyvän säännöstön, jota on pidettävä ensisijaisena.

Tarkistus 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jota koskevasta 
ehdotuksesta on järjestetty julkinen 
kuulemistilaisuus ja jonka noudattaminen 
ei ole pakollista ja joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä:

Or. en

Tarkistus 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on laadittu 
yhteisymmärryksessä ja jonka tunnustettu 
standardointijärjestö on hyväksynyt
toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä varten ja 
jonka noudattaminen ei ole pakollista ja 
joka kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

Or. en
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Tarkistus 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on laadittu 
yhteisymmärryksessä ja jonka tunnustettu 
standardointijärjestö on hyväksynyt
toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä varten ja 
jonka noudattaminen ei ole pakollista ja 
joka kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

Or. en

Perustelu

Tunnustettujen standardointijärjestöjen hyväksyntä takaa standardien johdonmukaisuuden.

Tarkistus 121
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. 'standardilla' tarkoitetaan tunnustetun 
standardointielimen kaupan teknisiä 
esteitä koskevassa WTO:n sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti 
laatimaa ja hyväksymää teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

Or. en

Perustelu

Komission tiedonannossa "Strateginen visio eurooppalaisille standardeille" 
(COM(2011)0311) viitataan kaupan teknisiä esteitä koskevaan WTO:n sopimukseen, jota 
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pidetään standardointiperiaatteiden kansainvälisesti sovittuna perustana. EU pyrkii 
edistämään standardointia koskevaa yhteistyötä: jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus tämän 
tavoitteen kanssa, tässä säädöksessä olisi viitattava kansainvälisesti tunnustettuihin WTO:n 
kriteereihin eikä pitäisi korostaa yhtä tiettyä standardointiperiaatetta.

Tarkistus 122
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. 'standardilla' tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

1. ’standardilla’ tarkoitetaan teknistä 
eritelmää, joka on tarkoitettu toistuvaa tai 
jatkuvaa käyttöä varten ja jonka 
noudattaminen ei ole pakollista, ellei 
siihen viitata EU:n säädöksissä, ja joka 
kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

Or. en

Tarkistus 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointijärjestön vahvistamaa 
standardia, joka on julkaistu

Or. en

Tarkistus 124
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

a) 'kansainvälisellä standardilla' 
tarkoitetaan kansainvälisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia, joka on julkaistu

Or. en

Tarkistus 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia, joka siirretään automaattisesti 
kansalliseksi standardiksi jäsenvaltiossa 
poistamalla sen kanssa ristiriidassa olevat 
kansalliset standardit ja jota laadittaessa 
kansallisella tasolla ei oteta käyttöön 
uusia standardeja (standstill);

Or. en

Tarkistus 126
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen
standardointijärjestön vahvistamaa 
standardia, joka on pantava täytäntöön 
identtisenä kansallisena standardina ja 
jonka kanssa ristiriidassa olevat 
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kansalliset standardit on poistettava

Or. en

Tarkistus 127
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia

b) 'eurooppalaisella standardilla' 
tarkoitetaan jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia, joka on vielä pantava 
täytäntöön julkaisemalla se identtisenä 
kansallisena standardina ja joka 
velvoittaa eurooppalaisten 
standardointielinten jäsenet poistamaan 
mahdolliset nykyiset ja sen kanssa 
ristiriidassa olevat kansalliset standardit;

Or. en

Tarkistus 128
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 
tarkoitetaan eurooppalaista standardia, joka 
on vahvistettu komission esittämän 
pyynnön perusteella unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamiseksi

c) 'yhdenmukaistetulla standardilla' 
tarkoitetaan eurooppalaista standardia, joka 
on vahvistettu komission esittämän 
pyynnön perusteella unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamiseksi; se on laadittava 
eurooppalaisen standardointielimen 
sääntöjä noudattaen, mikä merkitsee sitä, 
että eurooppalaisen standardointielimen 
asiantuntija todistaa, että vastaavan 
direktiivin olennaiset vaatimukset ja 
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rautatiealalla lisäksi tilapäisesti 
sovellettavat yhteentoimivuuden tekniset 
eritelmät (YTE) täyttyvät;

Or. en

Perustelu

Liikenteen ja liikkumisen pääosaston ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston yleensä 
antamien tietojen (Euroopan komission vuonna 2003 antamat ohjeet HS TSI3) mukaan
yhdenmukaistettu standardi olisi hyväksyttävä komission pyynnöstä. Se olisi laadittava 
eurooppalaisen standardointielimen sääntöjä noudattaen. Eurooppalaisen 
standardointielimen asiantuntija todistaa, että vastaavan direktiivin olennaiset vaatimukset ja 
rautatiealalla lisäksi tilapäisesti sovellettavat yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE) 
täyttyvät.

Tarkistus 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointielimen 
vahvistamaa standardia

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointielimen 
vahvistamaa standardia, joka on julkaistu

Or. en

Tarkistus 130
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointielimen 
vahvistamaa standardia

d) 'kansallisella standardilla' tarkoitetaan 
kansallisen standardointielimen 
vahvistamaa standardia, joka on julkaistu

Or. en
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Tarkistus 131
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'eurooppalaisella standardointituotteella' 
tarkoitetaan teknistä eritelmää, joka ei ole 
eurooppalainen standardi ja jonka 
eurooppalainen standardointielin on 
hyväksynyt toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä 
varten ja jonka noudattaminen ei ole 
pakollista

2. 'eurooppalaisella standardointituotteella' 
tarkoitetaan teknistä eritelmää, joka ei ole 
eurooppalainen standardi ja jonka 
eurooppalainen standardointijärjestö on 
hyväksynyt toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä 
varten

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että standardien perusluonteeseen kuuluu se, että ne ovat 
vapaaehtoisia.

Tarkistus 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseiseltä tuotteelta edellytettävät 
ominaisuudet, kuten laatutaso, 
suorituskyky, yhteentoimivuus, 
turvallisuus tai mitat, mukaan luettuina 
vaatimukset, joita sovelletaan tuotteeseen 
ja jotka koskevat myyntinimitystä, 
terminologiaa, symboleja, testausta ja 
testausmenetelmiä, pakkauksia, merkintöjä 
ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä

a) kyseiseltä tuotteelta edellytettävät 
ominaisuudet, kuten laatutaso, 
suorituskyky, yhteentoimivuus, 
ympäristönsuojelu, terveys, turvallisuus tai 
mitat, mukaan luettuina vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka koskevat 
myyntinimitystä, terminologiaa, symboleja, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkauksia, 
merkintöjä ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä

Or. en
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Tarkistus 133
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseiseltä tuotteelta edellytettävät 
ominaisuudet, kuten laatutaso, 
suorituskyky, yhteentoimivuus, 
turvallisuus tai mitat, mukaan luettuina 
vaatimukset, joita sovelletaan tuotteeseen 
ja jotka koskevat myyntinimitystä, 
terminologiaa, symboleja, testausta ja 
testausmenetelmiä, pakkauksia, merkintöjä 
ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä

a) kyseiseltä tuotteelta edellytettävät 
ominaisuudet, kuten laatutaso, 
suorituskyky, yhteentoimivuus, 
ympäristönsuojelu, terveys, turvallisuus tai 
mitat, mukaan luettuina vaatimukset, joita 
sovelletaan tuotteeseen ja jotka koskevat 
myyntinimitystä, terminologiaa, symboleja, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkauksia, 
merkintöjä ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa säädetään kyllä turvallisuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta ja teknisestä 
yhteentoimivuudesta, mutta terveys ja ympäristönsuojelu on jätetty huomiotta. Ne on siis 
sisällytettävä säädökseen.

Tarkistus 134
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) palvelulta edellytettävät ominaisuudet, 
kuten laatutaso, suorituskyky, 
yhteentoimivuus ja turvallisuus, mukaan 
luettuina palveluntarjoajaan sovellettavat 
vaatimukset vastaanottajan saataville 
asetettavista direktiivin 2006/123/EY 
22 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetuista 
tiedoista

c) palvelulta edellytettävät ominaisuudet, 
kuten laatutaso, suorituskyky, 
yhteentoimivuus, ympäristönsuojelu sekä 
kansanterveys ja turvallisuus, mukaan 
luettuina palveluntarjoajaan sovellettavat 
vaatimukset vastaanottajan saataville 
asetettavista direktiivin 2006/123/EY 
22 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetuista 
tiedoista
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Or. fr

Tarkistus 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'palvelulla' tarkoitetaan itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suoritettavaa 
perussopimuksen 57 artiklassa tarkoitettua 
taloudellista toimintaa, josta yleensä 
saadaan korvaus

6. 'palvelulla' tarkoitetaan itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suoritettavaa 
perussopimuksen 57 artiklassa tarkoitettua 
tavaroihin tai digitaaliseen sisältöön 
liittyvää taloudellista toimintaa, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta 
käsittelyä, josta yleensä saadaan korvaus

Or. en

Tarkistus 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'palvelulla' tarkoitetaan itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suoritettavaa 
perussopimuksen 57 artiklassa 
tarkoitettua taloudellista toimintaa, josta 
yleensä saadaan korvaus

6. 'tuotteisiin liittyvällä palvelulla' 
tarkoitetaan tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvää palvelua, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta 
käsittelyä, jonka tavaroiden myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja tarjoaa 
myyntisopimuksen, digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen tai 
sellaisen niihin liittyvän erillisen 
palvelusopimuksen mukaisesti, joka on 
tehty samaan aikaan kuin myyntisopimus 
tai digitaalisen sisällön toimittamista 
koskeva sopimus, ja kuitenkin pois 
lukien:
i) kuljetuspalvelut;
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ii) koulutuspalvelut; 
iii)televiestinnän tukipalvelut; ja
iv) rahoituspalvelut;

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan 7 ja 8 kappaleen mukaan asetusehdotuksen tärkein tavoite on laajentaa 
nykyisen sääntelykehyksen soveltamisalaa niin, että se kattaa standardit, jotka koskevat 
tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä palveluja. Tämän on tultava esiin 2 artiklassa. Esitetty 
tarkistus on otettu komission ehdotuksesta asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista (COM(2011)0635).

Tarkistus 137
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'palvelulla' tarkoitetaan itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suoritettavaa 
perussopimuksen 57 artiklassa tarkoitettua 
taloudellista toimintaa, josta yleensä 
saadaan korvaus

6. 'palvelulla' tarkoitetaan itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suoritettavaa 
perussopimuksen 57 artiklassa ja 
direktiivissä 2006/123/EY1 ja erityisesti 
sen johdanto-osan 22 kappaleessa sekä
2 artiklan f kohdassa tarkoitettua 
taloudellista toimintaa, josta yleensä 
saadaan korvaus

__________________
1 EUVL L, 27.12.2006 

Or. en

Tarkistus 138
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

8. 'kansainvälisellä standardointielimellä' 
tarkoitetaan Kansainvälistä 
standardointijärjestöä (ISO), sähköalan 
kansainvälistä standardisointijärjestöä 
(IEC) sekä Kansainvälistä teleliittoa (ITU).

8. 'kansainvälisellä standardointielimellä' 
tarkoitetaan Kansainvälistä 
standardointijärjestöä (ISO), sähköalan 
kansainvälistä standardisointijärjestöä 
(IEC), Kansainvälistä teleliittoa (ITU) sekä 
Kansainvälistä rautatieliittoa (UIC). 

Or. en

Perustelu

Kansainvälinen rautatieliitto on järjestö, jolla on tekniset taidot suoriutua tästä työstä hyvin 
rautateitä koskevan standardoinnin alalla, sillä se on tehnyt työtä 90 vuoden ajan ja se on 
tuottanut yli 500 standardointia koskevaa esitettä, joista suurin osa on käytössä Euroopan 
rautatiealalla. Lisäksi Kansainvälinen rautatieliitto on laajimmin edustettuna Euroopan 
rautatiealalla. Sillä on yhteyksiä rautatieyhtiöihin ja muihin standardointielimiin monissa 
unionin ulkopuolisissa maissa.

Tarkistus 139
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. 'yhteisymmärryksellä' tarkoitetaan 
yleistä sopua, jossa mikään tärkeä 
eturyhmä/sidosryhmä ei ole oleellisissa 
kysymyksissä pysyvästi eri mieltä ja jonka 
valmistelussa pyritään ottamaan 
huomioon kaikkien osapuolten 
näkökannat ja sovittamaan mahdolliset 
ristiriitaiset mielipiteet.

Or. en

Tarkistus 140
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on vähintään 
vuosittain laadittava itselleen työohjelma. 
Työohjelmassa on annettava tietoja niistä 
standardeista ja eurooppalaisista 
standardointituotteista, joita elin aikoo 
laatia tai muuttaa, joita se on laatimassa tai 
muuttamassa ja joita se on edellisellä 
kaudella vahvistanut, jollei ole kyse 
kansainvälisen tai eurooppalaisen 
standardin identtisestä tai samanarvoisesta 
käyttöönotosta.

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on vähintään 
vuosittain laadittava itselleen työohjelma. 
Työohjelmassa on annettava tietoja niistä
standardeista ja eurooppalaisista 
standardointituotteista, joita elin aikoo 
laatia tai muuttaa, joita se on laatimassa tai 
muuttamassa ja joita se on edellisellä 
kaudella vahvistanut, jollei ole kyse 
kansainvälisen tai eurooppalaisen 
standardin identtisestä tai samanarvoisesta 
käyttöönotosta. Kun eurooppalainen 
standardi julkaistaan, sen kanssa 
ristiriidassa olevat kansalliset standardit 
on poistettava.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisia standardeja laadittaessa on tärkeää varmistaa eurooppalaisen järjestelmän 
johdonmukaisuus ja välttää eurooppalaisten standardien kanssa ristiriidassa olevia 
kansallisia standardeja.

Tarkistus 141
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eurooppalaisten ja kansallisten 
standardointielinten on viimeistään 
työohjelmansa julkaisemisajankohtana
ilmoitettava työohjelmasta muille 
eurooppalaisille ja kansallisille 
standardointielimille ja komissiolle.

4. Eurooppalaisten ja kansallisten 
standardointielinten on viimeistään kaksi 
kuukautta ennen työohjelmansa
julkaisemista ilmoitettava työohjelmasta 
muille eurooppalaisille ja kansallisille 
standardointielimille ja komissiolle, jotka 
toimittavat huomautuksensa viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun työohjelma 
on toimitettu.
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Or. fr

Tarkistus 142
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on pyynnöstä 
toimitettava muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on pyynnöstä 
toimitettava ainakin sähköisessä 
muodossa muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.

Or. en

Tarkistus 143
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on pyynnöstä 
toimitettava muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on järjestelmällisesti
toimitettava muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.
Kaikki ehdotukset kansallisiksi 
standardeiksi on toimitettava jäsenvaltion 
kielen lisäksi myös englanniksi.

Or. en
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Perustelu

Se, että eurooppalaiset standardointituotteet on toimitettava eurooppalaisille ja kansallisille 
standardointielimille ja komissiolle, varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
standardointitoimet tulevat kirjattua ylös. Jotta asiakirjat olisivat useampien 
ymmärrettävissä, ne olisi toimitettava jäsenvaltion kielen lisäksi myös englanniksi. 

Tarkistus 144
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on pyynnöstä
toimitettava muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.

1. Kunkin eurooppalaisen ja kansallisen 
standardointielimen on järjestelmällisesti
toimitettava muille eurooppalaisille ja 
kansallisille standardointielimille 
ehdotukset kansalliseksi tai 
eurooppalaiseksi standardiksi taikka 
eurooppalaiseksi standardointituotteeksi.

Or. fr

Tarkistus 145
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on viipymättä vastattava niihin ja 
otettava ne asianmukaisesti huomioon.

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on 30 päivän kuluessa vastattava 
niihin ja otettava ne asianmukaisesti 
huomioon.

Or. pt
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Perustelu

Sana "viipymättä" on liian subjektiivinen. Kolmekymmentä päivää on kohtuullinen ja 
toteutettavissa oleva aika, ja se lisäisi kuulemisprosessin objektiivisuutta.

Tarkistus 146
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on viipymättä vastattava niihin ja 
otettava ne asianmukaisesti huomioon.

2. Kun eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet saavat muilta 
eurooppalaisilta ja kansallisilta 
standardointielimiltä tai komissiolta 
tällaista ehdotusta koskevia huomautuksia, 
niiden on viipymättä vastattava niihin ja 
otettava ne asianmukaisesti huomioon.
Kansallisten standardointielinten on 
toimitettava vastauksensa korkeintaan 
kolmen kuukauden kuluessa. 

Or. en

Perustelu

Kansallisille standardointielimille olisi annettava kohtuullinen määräaika vastata 
huomautuksiin, joita mahdolliset muut eurooppalaiset ja kansalliset standardointielimet ovat 
esittäneet ehdotuksesta. Kolme kuukautta vaikuttaa kohtuulliselta ajalta.

Tarkistus 147
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) standardiehdotukset julkaistaan siten, 
että muihin jäsenvaltioihin sijoittuneilla 
osapuolilla on mahdollisuus esittää 
huomautuksia

a) varmistetaan se, että julkaistut 
kansalliset standardiehdotukset ovat 
saatavilla siten, että kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla, erityisesti
muihin jäsenvaltioihin sijoittuneilla 
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osapuolilla, on mahdollisuus esittää 
huomautuksia

Or. en

Tarkistus 148
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vältetään tunnustamasta, 
hyväksymästä tai käyttämästä viitteenä 
sellaista kansallista standardia, joka on 
hyväksytty tämän asetuksen 3 ja 4 kohdan 
vastaisesti. 

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansalliset standardointijärjestöt 
eivät saa ryhtyä eurooppalaisen 
standardin laatimisen aikana tai sen 
hyväksymisen jälkeen toimiin, jotka 
saattavat vaikuttaa suunniteltuun 
yhdenmukaistamiseen, eivätkä varsinkaan 
julkaista kyseisellä alalla uutta tai 
tarkistettua kansallista standardia, joka ei 
ole täysin voimassa olevien 
eurooppalaisten standardien mukainen. 
Kun eurooppalainen standardi 
julkaistaan, sen kanssa ristiriidassa olevat 
kansalliset standardit on poistettava.

Or. en
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Tarkistus 150
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansalliset standardointijärjestöt
eivät saa ryhtyä eurooppalaisen 
standardin laatimisen aikana tai sen 
hyväksymisen jälkeen toimiin, jotka 
saattavat vaikuttaa suunniteltuun 
yhdenmukaistamiseen, eivätkä varsinkaan 
julkaista kyseisellä alalla uutta tai 
tarkistettua kansallista standardia, joka ei 
ole täysin voimassa olevien 
eurooppalaisten standardien mukainen. 
Kun eurooppalainen standardi 
julkaistaan, sen kanssa ristiriidassa olevat 
standardit on poistettava.

Or. en

Tarkistus 151
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan 
sidosryhmät ovat etenkin liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Kansallisten ja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on edistettävä ja 
helpotettava sitä, että kaikki asianomaiset 
sidosryhmät, myös viranomaiset, pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajat, myös vammaiset, 
työntekijät, ympäristönsuojelijat ja muut
yhteiskunnan sidosryhmät voivat olla 
tosiasiallisesti mukana niiden 
standardointitoimissa. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on edistettävä ja 
helpotettava etenkin liitteessä III 
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tarkoitettujen organisaatioiden
tosiasiallista mukanaoloa politiikan 
kehittämisessä sekä vähintään seuraavissa 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta 21. lokakuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 31 kohtaan. Koska eurooppalainen 
standardointijärjestelmä perustuu kansallisen delegoinnin periaatteeseen erityisesti 
CENissä/Cenelecissä kaikkien asianomaisten sidosryhmien tosiasiallista osallistumista olisi 
edistettävä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Kansallisen tason osallistuminen on 
erityisen tärkeää kansallisille viranomaisille.

Tarkistus 152
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-
yritykset’, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-
yritykset’, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä tosiasiallisesti
edustettuina politiikan kehittämisessä sekä 
vähintään seuraavissa eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimisen 
vaiheissa:

Or. pt

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että pk-yrityksillä on mahdollisuudet käyttää standardeja 
ja ne ovat aktiivisesti mukana standardointiprosessissa heti alusta alkaen.
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Tarkistus 153
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-
yritykset’, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Kansallisten ja eurooppalaisten 
standardointielinten on huolehdittava siitä, 
että pienet ja keskisuuret yritykset, 
jäljempänä ’pk-yritykset’, kuluttajajärjestöt 
sekä ympäristöalan ja yhteiskunnan 
sidosryhmät ovat etenkin liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

Or. de

Perustelu

Jotta standardointi voidaan pitää lähellä markkinoita ja jotta voidaan varmistaa, että 
standardeja voidaan soveltaa käytännössä, vuoropuhelu, jolla tähdätään pk-yritysten ja 
niiden edustajien tiiviimpään mukanaoloon standardoinnissa, olisi järjestettävä siten, että 
kansallinen taso voi osallistua vuoropuheluun suoraan ilman kansainvälistä suodatusta.
Rakennetun vuoropuhelun säilyttämiseksi ei pitäisi heikentää nykyisiä järjestelyjä, jotka 
koskevat pk-yritysten osallistumista kansallisten elinten välityksellä.

Tarkistus 154
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-
yritykset’, kuluttajajärjestöt sekä 

1. Eurooppalaisten
standardointijärjestöjen on kannustettava 
ja helpotettava sitä, että kaikki 
asianomaiset sidosryhmät, mukaan lukien 
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ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä
asianmukaisella tavalla edustettuina
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

markkinavalvonnasta vastaavat 
viranomaiset, pienet ja keskisuuret 
yritykset, jäljempänä pk-yritykset,
työntekijät ja kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja muut yhteiskunnan 
sidosryhmät ovat asianmukaisella tavalla 
edustettuina ja mukana niiden 
standardointitoimissa. Niiden on oltava 
edustettuina ja mukana etenkin liitteessä 
III tarkoitettujen organisaatioiden 
välityksellä politiikan kehittämisessä sekä 
vähintään seuraavissa eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimisen 
vaiheissa:

Or. en

Tarkistus 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät
sekä työnantajien ja työntekijöiden 
edustajat, jäljempänä 
'työmarkkinaosapuolet', ovat etenkin 
liitteessä III tarkoitettujen organisaatioiden 
välityksellä asianmukaisella tavalla 
edustettuina ja mukana politiikan 
kehittämisessä sekä vähintään seuraavissa 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

Or. en
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Tarkistus 156
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on
helpotettava sitä, että pienet ja keskisuuret 
yritykset, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kuluttajajärjestöt sekä ympäristöalan ja 
yhteiskunnan sidosryhmät ovat etenkin 
liitteessä III tarkoitettujen organisaatioiden 
välityksellä asianmukaisella tavalla 
edustettuina politiikan kehittämisessä sekä 
vähintään seuraavissa eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimisen 
vaiheissa:

Or. en

Tarkistus 157
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina ja 
mukana politiikan kehittämisessä sekä 
vähintään seuraavissa eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden laatimisen 
vaiheissa:

Or. fr
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Tarkistus 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä
asianmukaisella tavalla edustettuina
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että
kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, 
mukaan lukien pienet ja keskisuuret 
yritykset, jäljempänä 'pk-yritykset', 
kuluttajajärjestöt sekä ympäristöalan ja 
yhteiskunnan sidosryhmät, kuullaan ja että 
ne ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä mukana
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa: 

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
mahdollistettava se, että pienet ja 
keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-
yritykset', kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat etenkin liitteessä III tarkoitettujen 
organisaatioiden välityksellä 
asianmukaisella tavalla edustettuina 
politiikan kehittämisessä sekä vähintään 
seuraavissa eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimisen vaiheissa:



PE480.857v02-00 60/118 AM\893852FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 160
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) äänestysvaihe, jossa liitteessä III 
tarkoitetuille organisaatioille myönnetään 
äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 161
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) yhteisymmärrykseen pyrkiminen 
siten, että kirjataan ylös liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden 
näkemykset ja otetaan ne huomioon 
arvioitaessa sitä, onko 
yhteisymmärrykseen päästy;

Or. en

Tarkistus 162
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yhteisymmärrykseen pyrkiminen
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Or. fr

Tarkistus 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) äänestys: siirtymäkauden ajan 
liitteessä III tarkoitetuille organisaatioille 
annetaan äänestysoikeus sellaisissa 
kohdissa, joihin organisaation edustaja 
on osallistunut teknisellä tasolla, ja niin 
kauan kuin vastaava sidosryhmä ei ole 
järjestelmällisesti ja asianmukaisella 
tavalla edustettuna vähintään kahdessa 
kolmasosassa kansallisista 
standardointijärjestöistä.

Or. en

Tarkistus 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) Jotta voidaan varmistaa sidosryhmien 
asianmukainen edustus ja helpottaa 
yhteisymmärrykseen pyrkimistä, 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja valvottava jäseneksi 
liittymisen avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 165
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta voidaan varmistaa sidosryhmien 
asianmukainen edustus ja helpottaa 
yhteisymmärrykseen pyrkimistä, 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
on valvottava tarkasti jäseneksi liittymisen 
avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 166
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Sellaisten tapausten seuraamista 
varten, joissa yksi tai useampi sidosryhmä 
on yliedustettuna, on olemassa 
riippumaton muutoksenhakumenettely, 
jota hallinnoi puolueeton sovittelupaneeli; 
tässä yhteydessä on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon 
mahdolliset pysyvät erimielisyydet 
teknisen komitean tasolla.

Or. en

Tarkistus 167
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Eurooppalaisten 
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standardointijärjestöjen on varmistettava, 
että niiden teknisten komiteoiden 
päätöksissä saavutetussa sopuratkaisussa 
otetaan huomioon komitean jäsenten ja 
järjestöjen, erityisesti liitteessä III 
tarkoitettujen organisaatioiden edustajien, 
näkemykset ja ratkaistaan niiden 
mahdollisesti ilmaisemat pysyvät 
erimielisyydet;

Or. en

(Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 34 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on annettava 
liitteessä III tarkoitetuille organisaatioille 
"tosiasiallinen jäsenyys", jotta voidaan 
lujittaa kyseisten sidosryhmien 
osallistumista, sillä nämä ovat usein 
heikosti mukana vastaavissa 
standardointikomiteoissa kansallisella 
tasolla tai eivät osallistu niihin lainkaan.

Or. en

Tarkistus 169
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on annettava 
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tämän asetuksen liitteessä III 
tarkoitetuille organisaatioille 
"tosiasiallinen jäsenyys", jotta voidaan 
lujittaa kyseisten sidosryhmien 
osallistumista, sillä nämä ovat usein 
heikosti mukana vastaavissa 
standardointikomiteoissa kansallisella 
tasolla tai eivät osallistu niihin lainkaan.

Or. en

Tarkistus 170
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen on annettava 
liitteessä III tarkoitetuille organisaatioille 
"tosiasiallinen jäsenyys", jotta voidaan 
lujittaa kyseisten sidosryhmien 
osallistumista, sillä nämä ovat usein 
heikosti mukana vastaavissa 
standardointikomiteoissa kansallisella 
tasolla tai eivät osallistu niihin lainkaan.

Or. en

Tarkistus 171
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisten standardointielinten on
huolehdittava siitä, että yritykset, 
tutkimuskeskukset sekä korkeakoulut ja 
muut oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 

2. Eurooppalaisten standardointielinten on
kannustettava ja helpotettava sitä, että 
yritykset, tutkimuskeskukset sekä 
korkeakoulut, jäsenvaltioissa toimivat 
markkinavalvontaviranomaiset ja muut 
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standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina ja mukana teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvontaviranomaisten olisi oltava mukana standardointiprosessissa ja taattava 
laatu ja tietämys prosessissa.

Tarkistus 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että yritykset, 
tutkimuskeskukset sekä korkeakoulut ja 
muut oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

2. Eurooppalaisten standardointielinten on 
huolehdittava siitä, että asiasta vastaavat 
viranomaiset, mukaan lukien 
markkinavalvonnasta jäsenvaltioissa 
vastaavat viranomaiset, työnantajat ja 
työntekijät työterveyden edustajina sekä
yritykset, tutkimuskeskukset sekä 
korkeakoulut ja muut oikeushenkilöt ovat 
asianmukaisesti edustettuina teknisellä 
tasolla standardointitoimissa, joita 
toteutetaan poliittisesti tai teknisen 
innovoinnin kannalta merkittävillä uusilla 
aloilla, joihin liittyy merkittäviä poliittisia 
tai tekniseen innovointiin liittyviä 
näkökohtia, ja erityisesti kun nämä
oikeushenkilöt osallistuvat hankkeisiin, 
joita unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
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monivuotisesta puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisten standardointielinten on
huolehdittava siitä, että yritykset, 
tutkimuskeskukset sekä korkeakoulut ja 
muut oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen ja 
teknisen kehittämisen alalla toteutettavasta 
monivuotisesta puiteohjelmasta.

2. Eurooppalaisten standardointielinten on
mahdollistettava se, että yritykset, 
tutkimuskeskukset, komission yhteinen 
tutkimuskeskus sekä korkeakoulut ja muut 
oikeushenkilöt ovat asianmukaisesti 
edustettuina teknisellä tasolla 
standardointitoimissa, joita toteutetaan 
poliittisesti tai teknisen innovoinnin 
kannalta merkittävillä uusilla aloilla, joihin 
liittyy merkittäviä poliittisia tai tekniseen 
innovointiin liittyviä näkökohtia, mikäli 
kyseiset oikeushenkilöt ovat osallistuneet 
kyseiseen alaan liittyvään hankkeeseen, 
jota unioni rahoittaa tutkimuksen, 
innovoinnin ja teknisen kehittämisen alalla 
toteutettavasta monivuotisesta 
puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja



AM\893852FI.doc 67/118 PE480.857v02-00

FI

1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua niiden 
laatimiseen erityisesti seuraavien keinojen 
avulla:
a) standardien tiivistelmien antaminen 
käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
d) erityishintojen soveltaminen pk-
yritysten osallistumiseen 
standardointitoimiin; 
2. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on toimitettava eurooppalaisille 
standardointijärjestöille vuosikertomus 
toimistaan, joilla ne pyrkivät 
noudattamaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, ja kaikista muista toimista, 
joilla ne parantavat pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua 
standardointitoimintaansa. Niiden on 
julkaistava kyseiset kertomukset 
verkkosivustoillaan.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksiin sovellettavat erityishinnat ovat tarpeen, jotta voidaan helpottaa niiden 
osallistumista. Maksuttomuus aiheuttaisi epävarmuutta kustannusten maksajasta, ja tämä 
vaarantaisi pk-yritysten vaikutuksen.

Tarkistus 175
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on kansallisen delegoinnin periaatteen 
puitteissa edistettävä ja helpotettava pk-
yritysten mahdollisuuksia saada 
käyttöönsä standardeja ja osallistua 
niiden laatimiseen erityisesti seuraavien 
keinojen avulla:
a) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
b) pk-yritysten mahdollisuus osallistua 
standardointitoimintaan ilman 
jäsenyyspakkoa
c) pk-yritysten mahdollisuus anoa 
teknisen komitean tasolla poikkeusta 
kustannusten kattamiseksi perittävästä 
maksusta. 

Or. en

Tarkistus 176
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua niiden 
laatimiseen erityisesti seuraavien keinojen 
avulla:
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a) standardien tiivistelmien antaminen 
käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
d) pk-yritysten mahdollisuus käyttää 
maksutta standardiehdotuksia, jotta ne 
voivat osallistua standardointitoimintaan
e) pk-yritysten mahdollisuus osallistua 
standardointitoimintaan ilman 
jäsenyyspakkoa
f) pk-yritysten mahdollisuus anoa 
teknisen komitean tasolla poikkeusta 
kustannusten kattamiseksi perittävästä 
maksusta.
2. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on toimitettava eurooppalaisille 
standardointijärjestöille vuosikertomus 
toimistaan, joilla ne pyrkivät 
noudattamaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, ja kaikista muista toimista, 
joilla ne parantavat pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua 
standardointitoimintaansa. Niiden on 
julkaistava kyseiset kertomukset 
verkkosivustoillaan.

Or. en

Tarkistus 177
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
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Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 
standardeja

Kansallisten standardointijärjestöjen on 
edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua standardien 
laatimiseen soveltamalla erityishintoja 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
antamalla standardieriä pk-yrityksille 
alennettuun hintaan. Jäsenvaltioiden olisi 
myös harkittava poikkeuksen 
myöntämistä mikroyrityksille kyseisten 
palvelujen maksamisesta.

Or. en

Tarkistus 178
Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1) Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua niiden 
laatimiseen erityisesti seuraavien keinojen 
avulla:
a) standardien tiivistelmien antaminen 
käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
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d) pk-yritysten helppo mahdollisuus 
osallistua standardointitoimintaan.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että pk-yrityksillä on helppo mahdollisuus käyttää 
standardiehdotuksia. Teknisiin komiteoihin tai työryhmiin osallistuminen tuo mukanaan 
kustannuksia, jotka ovat kyllä välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa 
standardointijärjestöjen taloudelliset elinmahdollisuudet, mutta samalla on varmistettava, 
etteivät ne muodostu pk-yrityksille taloudelliseksi esteeksi tähän prosessiin osallistumiselle.

Tarkistus 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua niiden 
laatimiseen erityisesti seuraavien keinojen 
avulla:
a) standardien tiivistelmien antaminen 
käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
d) pk-yritysten mahdollisuus osallistua 
maksutta standardiehdotusten laadintaan.
2. Kansallisten standardointijärjestöjen 
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on lähetettävä eurooppalaisille 
standardointijärjestöille vuosikertomus 
toimistaan, joilla ne pyrkivät 
noudattamaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, ja kaikista muista toimista, 
joilla ne parantavat pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua 
standardointitoimintaansa. Niiden on 
julkaistava kyseiset kertomukset 
verkkosivustoillaan.

Or. de

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 180
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Pk-yritysten mahdollisuudet käyttää 

standardeja
1. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on edistettävä ja helpotettava pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada käyttöönsä 
standardeja ja osallistua niiden 
laatimiseen erityisesti seuraavien keinojen 
avulla:
a) standardien tiivistelmien antaminen 
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käyttöön maksutta järjestöjen 
verkkosivustoilla
b) erityishintojen soveltaminen 
standardien antamiseen pk-yrityksille ja 
standardierien antaminen pk-yrityksille 
alennettuun hintaan
c) erityisesti pk-yritysten edun mukaisten 
standardointihankkeiden yksilöiminen 
vuotuisissa työohjelmissa
d) pk-yritysten mahdollisuus osallistua 
maksutta standardointitoimintaan, 
kuitenkin niin, ettei lisätä muille 
sidosryhmille standardointiin 
osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.
2. Kansallisten standardointijärjestöjen 
on toimitettava eurooppalaisille 
standardointijärjestöille vuosikertomus 
toimistaan, joilla ne pyrkivät 
noudattamaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia, ja kaikista muista toimista, 
joilla ne parantavat pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua niiden 
standardointitoimintaan. Niiden on 
julkaistava kyseiset kertomukset 
verkkosivustoillaan.

Or. en

Perustelu

Kun sidosryhmät, pk-yritykset mukaan luettuina, haluavat osallistua omaa alaansa koskevaan 
standardointiin, niiden on liityttävä jäseniksi vastaaviin kansallisiin komiteoihin. Yleensä 
kansallisen komitean kustannukset katetaan osallistuvilta sidosryhmiltä asiantuntijaa kohti 
perittävillä maksuilla. Tämän artiklan säännökset eivät saisi johtaa käytännössä siihen, että 
alan muut sidosryhmät joutuvat tukemaan pk-yritysten osallistumista.

Tarkistus 181
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)



PE480.857v02-00 74/118 AM\893852FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Standardointiprosessiin osallistuminen

Kansallisten standardointielinten olisi 
varmistettava, että mikroyritykset ja pienet 
yritykset, kuluttajat, myös vammaiset, 
ympäristönsuojelijat, työntekijät ja muut 
yhteiskunnan sidosryhmät voivat 
osallistua maksutta niiden 
standardointitoimiin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus, joka perustuu eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 41 kohtaan, ei vaikuta millään tavalla kansallisten 
standardointielinten taloudelliseen vakauteen, sillä kansallisiin standardointitoimiin 
osallistuvilta mikroyrityksiltä ja pieniltä yrityksiltä sekä yhteiskunnan sidosryhmiltä, joita on 
rajallinen määrä, mahdollisesti perittävät osallistumismaksut muodostavat merkityksettömän 
osan kansallisten standardointielinten tuloista.

Tarkistus 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Viranomaisten osallistuminen 

eurooppalaiseen standardointiin
Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, että 
viranomaiset, erityisesti 
markkinavalvonnasta vastaavat 
viranomaiset, osallistuvat kansalliseen 
standardointitoimintaan, jonka 
tarkoituksena on laatia tai tarkistaa 
komission 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
pyytämiä standardeja.
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Or. en

Perustelu

Viranomaisten osallistumisen "kannustaminen" on "varmistamista" huomattavasti 
realistisempi tavoite, ja siitäkin käy ilmi, että viranomaiset ovat tärkeässä asemassa. 

Tarkistus 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Viranomaisten osallistuminen 

eurooppalaiseen standardointiin
Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, että 
viranomaiset, myös markkinavalvonnasta 
vastaavat viranomaiset, osallistuvat 
kansalliseen standardointitoimintaan, 
jonka tarkoituksena on laatia tai tarkistaa 
komission 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
pyytämiä standardeja.

Or. de

Perustelu

Viranomaisten olisi osallistuttava kansallisella tasolla. Ei pitäisi säätää viranomaisten 
mukanaolovelvollisuudesta aina, sillä tämä olisi vastoin standardoinnin vapaaehtoisuuden 
periaatetta. Viranomaisten osallistuminen rajoittuu tavallisesti kysymyksiin, joilla on 
merkitystä yleisen edun kannalta.

Tarkistus 184
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii eurooppalaista 1. Komissio laatii eurooppalaista 



PE480.857v02-00 76/118 AM\893852FI.doc

FI

standardointia koskevan vuotuisen 
työohjelman, jossa esitetään ne 
eurooppalaiset standardit ja eurooppalaiset 
standardointituotteet, joiden laatimista se 
aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä 7 artiklan mukaisesti.

standardointia koskevan vuotuisen 
työohjelman, jossa esitetään ne
eurooppalaiset standardit ja eurooppalaiset 
standardointituotteet, joiden laatimista se 
aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä 7 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 185
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii eurooppalaista 
standardointia koskevan vuotuisen 
työohjelman, jossa esitetään ne 
eurooppalaiset standardit ja eurooppalaiset 
standardointituotteet, joiden laatimista se 
aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä 7 artiklan mukaisesti.

1. Kuultuaan eurooppalaisia 
standardointielimiä ja kaikkia 
asianomaisia sidosryhmiä, myös liitteessä 
III tarkoitettuja organisaatioita, komissio 
laatii eurooppalaista standardointia 
koskevan vuotuisen työohjelman, jossa 
esitetään ne eurooppalaiset standardit ja 
eurooppalaiset standardointituotteet, joiden 
laatimista se aikoo pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä 7 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
eurooppalaista standardointia koskevassa 
työohjelmassa esitetään erityiset tavoitteet 
ja strategiset linjaukset niiden 
eurooppalaisten standardien ja muiden 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
eurooppalaista standardointia koskevassa 
työohjelmassa esitetään erityiset tavoitteet 
ja strategiset linjaukset niiden 
eurooppalaisten standardien ja muiden 
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eurooppalaisten standardointituotteiden 
osalta, joiden laatimista komissio aikoo 
pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä. Kiireellisissä 
tapauksissa komissio voi esittää pyyntöjä
ilman ennakkoilmoitusta.

eurooppalaisten standardointituotteiden 
osalta, joiden laatimista komissio aikoo 
pyytää eurooppalaisilta 
standardointielimiltä. Kiireellisissä 
tapauksissa komissio voi esittää pyyntöjä
kuultuaan 6 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaista 
standardointijärjestelmää käsittelevää 
strategiafoorumia.

Or. en

Tarkistus 187
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen varmistamiseksi, että 
eurooppalaista standardointia koskeva 
vuotuinen työohjelma vastaa 
markkinoiden tarpeita, kaikki 
sidosryhmät osallistuvat sen 
uudelleentarkasteluun.

Or. en

Tarkistus 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää käsittelevän 
strategiafoorumin, jotta voidaan kuulla ja 
koordinoida asianomaisia eurooppalaisia 
sidosryhmiä, myös liitteessä III 
tarkoitettuja organisaatioita, 
suunniteltaessa EU:n politiikan 
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painopisteitä ja aloitteita. Tätä 
sidosryhmäfoorumia on kuultava ennen 
1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaista 
standardointia koskevan monivuotisen 
työohjelman hyväksymistä ja kaikkien 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
standardointipyyntöjen yhteydessä. 
Foorumia käytetään myös tieto- ja 
viestintätekniikan standardointia 
käsittelevänä eurooppalaisena 
sidosryhmäfoorumina, jota komissio 
ehdotti tiedonannossaan COM(2011)311. 

Or. en

Tarkistus 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon komission pyynnössä selkeästi 
ilmoitetut politiikan painopisteet, ja niiden 
on perustuttava yhteisymmärrykseen.

Or. en

Tarkistus 190
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
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eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
kohtuullisessa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen. Tätä 
varten komissio esittää pyyntönsä sen 
jälkeen, kun on kuultu eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä ja 18 a artiklassa 
tarkoitetussa sidosryhmäfoorumissa 
mukana olevia asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 191
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on 
hyväksyttävä sen jälkeen, kun on kuultu 
kohtuullisen määräajan kuluessa 
kansallisten asiantuntijoiden komiteaa, 
joka on perustettu mahdollisen vastaavan 
alakohtaisen direktiivin perusteella.

Or. en

Tarkistus 192
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
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vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, noudatettava 
kaikille sopivan suunnittelun periaatetta,
niissä on otettava huomioon yleinen etu, ja 
niiden on perustuttava 
yhteisymmärrykseen. Eurooppalaisten 
standardointielinten on noudatettava tätä 
määräaikaa, jollei 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta vaatimuksesta muuta johdu.

Or. fr

Tarkistus 193
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.
Liitteessä III tarkoitetuille 
eurooppalaisille sidosryhmille on 
ilmoitettava asiasta.

Or. en

Tarkistus 194
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 

1. Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa 
eurooppalaista standardointielintä 
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laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

laatimaan eurooppalaisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointituotteen 
vahvistetussa määräajassa. Niiden on 
oltava markkinalähtöisiä, niissä on otettava 
huomioon yleinen etu, myös vammaisten 
käyttömahdollisuudet, ja niiden on 
perustuttava yhteisymmärrykseen.

Or. el

Tarkistus 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen eurooppalaisen 
standardointielimen on ilmoitettava 
kuukauden kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta, 
hyväksyykö se sen.

2. Asianomaisen eurooppalaisen 
standardointielimen on ilmoitettava
kolmen kuukauden kuluessa ja 
edellyttäen, että sitä on kuultu 
asianmukaisesti ehdotuksen laatimisen 
aikana, 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen.

Or. en

Tarkistus 196
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
yhden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.
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Or. en

Perustelu

Komission olisi pystyttävä työskentelemään aivan yhtä nopeasti kuin eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen, joille on 7 artiklan 2 kohdassa asetettu yhden kuukauden määräaika.

Tarkistus 197
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.

3. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun hyväksynnän 
vastaanottamisesta avustuksen 
myöntämisestä eurooppalaisen standardin 
tai eurooppalaisen standardointituotteen 
laatimista varten.

Or. en

Tarkistus 198
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

1. Jos jäsenvaltio tai Euroopan 
parlamentti katsoo, että yhdenmukaistettu 
standardi ei täysin täytä niitä vaatimuksia, 
jotka sen on tarkoitus kattaa ja joista 
säädetään soveltuvassa unionin 
lainsäädännössä, sen on ilmoitettava asiasta 
komissiolle.

Or. en



AM\893852FI.doc 83/118 PE480.857v02-00

FI

(Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 25 kohdan sanamuoto.)

Perustelu

Koska Euroopan parlamentti osallistuu tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen yhdenvertaisesti 
neuvoston kanssa, Euroopan parlamentilla on oltava oikeus vastustaa yhdenmukaistettua 
standardia.

Tarkistus 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

1. Jos joko jäsenvaltio tai Euroopan 
parlamentti katsoo, että yhdenmukaistettu 
standardi ei täysin täytä niitä vaatimuksia, 
jotka sen on tarkoitus kattaa ja joista 
säädetään soveltuvassa unionin 
lainsäädännössä, sen on ilmoitettava asiasta 
komissiolle antaen yksityiskohtaisen 
selityksen ja reklamaatiotaan tukevia 
todisteita. Komissio kutsuu viipymättä 
koolle 6 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaista standardointijärjestelmää 
käsittelevän strategiafoorumin.

Or. en

Tarkistus 200
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 
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ilmoitettava asiasta komissiolle. ilmoitettava asiasta komissiolle ja 
perusteltava reklamaationsa 
yksityiskohtaisesti.

Or. pt

Perustelu

Euroopan yhtenäisyyttä ja kilpailukykyä heikentävää kansallista protektionismia on 
vältettävä, ja jäsenvaltioilta on vaadittava aina perusteluja, jos ne antavat kielteisen arvion 
yhdenmukaistetun standardin laadusta.

Tarkistus 201
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka sen on tarkoitus 
kattaa ja joista säädetään soveltuvassa 
unionin lainsäädännössä, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle antaen 
yksityiskohtaisen perustelun ja 
reklamaatiotaan tukevia todisteita.

Or. en

Tarkistus 202
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio julkaisee ja saattaa 
säännöllisesti ajan tasalle 
verkkosivustollaan luettelon niistä 
yhdenmukaistetuista standardeista, joihin 
on sovellettu 2 kohdassa tarkoitettua 
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päätöstä.

Or. en

(Ks. eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön 
(A7-0276/2010) 26 kohdan sanamuoto.)

Perustelu

Markkinoiden varmuuden vuoksi on tärkeää, että jos komissio päättää olla tunnustamatta 
yhdenmukaistettua standardia lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi, tämä tapahtuu 
mahdollisimman avoimesti.

Tarkistus 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

4. Artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun on 
kuultu 6 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua eurooppalaista 
standardointijärjestelmää käsittelevää 
strategiafoorumia.

Or. en

Tarkistus 204
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

4. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun on 
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kohtuullisessa määräajassa kuultu 
mahdollisen vastaavan alakohtaisen 
direktiivin nojalla perustettua kansallisten 
asiantuntijoiden komiteaa.

Or. en

Tarkistus 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen sen 
jälkeen, kun on kuultu 6 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua eurooppalaista 
standardointijärjestelmää käsittelevää 
strategiafoorumia.

Or. en

Tarkistus 206
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu päätös hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen sen 
jälkeen, kun on kohtuullisessa 
määräajassa kuultu mahdollisen 
vastaavan alakohtaisen direktiivin nojalla 
perustettua kansallisten asiantuntijoiden 
komiteaa.



AM\893852FI.doc 87/118 PE480.857v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos komissiolle ei ole ilmoitettu 
yhdenmukaistettua standardia koskevasta 
vastalauseesta tai se on katsonut 
vastalauseen perusteettomaksi, komissio 
julkaisee standardin viipymättä Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen ja käyttö

Or. en

Tarkistus 209
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen ja käyttö
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Or. en

Tarkistus 210
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen ja käyttö

Or. en

Tarkistus 211
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen ja käyttö

Or. en

Tarkistus 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien tunnustaminen

Tieto- ja viestintätekniikan alan teknisiin 
eritelmiin viittaaminen

Or. en
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Perustelu

Standardeihin "viittaaminen" on niiden "tunnustamista" yleisemmin käytetty termi.

Tarkistus 213
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko jäsenvaltion tai
viranomaisen ehdotuksesta tai omasta 
aloitteestaan kuultuaan ensin 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä ja 
28 päivänä marraskuuta 2011 tehdyllä 
komission päätöksellä (2011/C 349/04) 
perustettua tieto- ja viestintätekniikan 
standardointia käsittelevää eurooppalaista 
sidosryhmäfoorumia päättää tunnustaa 
liitteessä II vahvistetut vaatimukset 
täyttävät tieto- ja viestintätekniikan alan
tekniset eritelmät, jotka eivät ole 
kansallisia, eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja, käytettäväksi 
viitteenä julkisissa hankinnoissa.

Or. en

Tarkistus 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan
kuultuaan ensin kaikkien sidosryhmien, 
myös eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen, edustajia päättää 
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tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Or. en

Tarkistus 215
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko jäsenvaltion
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan ja 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä 
kuultuaan päättää tunnustaa ja käyttää
liitteessä II vahvistetut vaatimukset
täyttäviä tieto- ja viestintätekniikan 
teknisiä eritelmiä, jotka eivät ole 
kansallisia, eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja.

Or. en

Tarkistus 216
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
kuultuaan ensin kaikkia asianomaisia 
osapuolia päättää tunnustaa liitteessä II 
vahvistetut vaatimukset täyttävät tekniset 
eritelmät, jotka eivät ole kansallisia, 
eurooppalaisia tai kansainvälisiä 
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standardeja, tieto- ja viestintätekniikan 
standardeiksi.

Or. en

Tarkistus 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää viitata liitteessä II vahvistettuihin
vaatimukset täyttäviin teknisiin eritelmiin, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeina.

Or. en

Perustelu

Standardeihin "viittaaminen" on niiden "tunnustamista" yleisemmin käytetty termi.

Tarkistus 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi joko direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitetun viranomaisen 
ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan 
päättää tunnustaa liitteessä II vahvistetut 
vaatimukset täyttävät tekniset eritelmät, 
jotka eivät ole kansallisia, eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeiksi.

Komissio voi joko jäsenvaltion tai
direktiivissä 2004/18/EY tarkoitetun 
viranomaisen ehdotuksesta tai omasta 
aloitteestaan kuultuaan ensin 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä ja 
asianomaisia osapuolia päättää käyttää
liitteessä II vahvistetut vaatimukset
täyttäviä teknisiä eritelmiä, jotka eivät ole 
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kansallisia, eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä standardeja, tieto- ja 
viestintätekniikan standardeina.

Or. en

Tarkistus 219
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja on pidettävä 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 2342/2002 
tarkoitettuina yhteisinä teknisinä 
eritelminä.

Tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitettuja 
tieto- ja viestintätekniikan teknisiä 
eritelmiä on pidettävä direktiiveissä 
2004/17/EY ja 2004/18/EY ja asetuksessa
(EY) N:o 2342/2002 tarkoitettuina 
yhteisinä teknisinä eritelminä.

Or. en

Tarkistus 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja on pidettävä 
direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 2342/2002 
tarkoitettuina yhteisinä teknisinä 
eritelminä.

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja
tunnustettuja tieto- ja viestintätekniikan 
standardeja on pidettävä direktiiveissä 
2004/17/EY ja 2004/18/EY ja asetuksessa
(EY) N:o 2342/2002 tarkoitettuina 
yhteisinä teknisinä eritelminä.

Or. en

Tarkistus 221
Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tieto- ja viestintätekniikan standardien 

käyttö sosiaali- ja terveyspalveluihin
Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta 
palveluja koskeviin standardeihin. 
Eurooppalaisessa 
standardointijärjestelmässä on otettava 
huomioon yleiset säännökset, jotka 
mahdollistavat sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarjoamisen.

Or. en

Tarkistus 222
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laadun ja unionin politiikan ja 
lainsäädännön mukaisuuden 
tarkastaminen

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 223
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet, seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla varmistetaan, että 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet, seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla varmistetaan, että 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät, ja 
joista ei ole haittaa avoimuutta, laatua, 
läpinäkyvyyttä ja kaikkien asianomaisten 
osapuolten yhteisymmärrystä koskeville 
periaatteille

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet, seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla varmistetaan, että 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet, myös 
kansainvälinen yhteistyö, seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla varmistetaan, että 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät

Or. en

Tarkistus 225
Rolandas Paksas
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet, seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla varmistetaan, että 
eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät

c) eurooppalaiseen standardointiin liittyvät 
valmistelu- tai täydentämistoimet, kuten 
selvitykset, yhteistyötoimet (myös 
kansainvälinen yhteistyö), seminaarit, 
arvioinnit, vertailuanalyysit, tutkimustyö, 
laboratoriotyö, laboratorioidenväliset testit, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä 
toimet, joilla tähdätään teknisten ja 
taloudellisten rajojen puitteissa siihen, 
että eurooppalaisten standardien tai 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
laatimis- ja tarkistamisajat lyhenevät
mahdollisimman paljon, mutta joista ei 
ole haittaa avoimuutta, laatua, 
läpinäkyvyyttä ja kaikkien asianomaisten 
osapuolten yhteisymmärrystä koskeville 
periaatteille

Or. en

Tarkistus 226
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille;
vammaisilla on oltava samanlaiset 
mahdollisuudet osallistua näihin toimiin 
kuin kaikilla muilla osallistujilla;

Or. en
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Tarkistus 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, 
sääntelyä koskeva kansainvälinen 
vuoropuhelu, tekninen työ ja tiedottaminen 
intressitahoille

Or. en

Tarkistus 228
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille

d) eurooppalaisten standardointielinten 
keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, kansainvälinen ja 
sääntelyä koskeva vuoropuhelu,
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille

Or. en

Tarkistus 229
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eurooppalaisten standardointielinten d) eurooppalaisten standardointielinten 
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keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, 
standardointitoimien koordinointi, tekninen 
työ ja tiedottaminen intressitahoille

keskussihteeristöjen toimet, kuten 
politiikan kehittäminen, kansainvälinen 
yhteistyö ja standardien alalla käytävät 
vuoropuhelut, standardointitoimien 
koordinointi, tekninen työ ja tiedottaminen 
intressitahoille

Or. en

Tarkistus 230
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) unionin politiikan ja lainsäädännön 
tukemisessa käytettävien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden kääntäminen
tarvittaessa unionin virallisille kielille, 
jotka eivät ole eurooppalaisten 
standardointielinten työkieliä, tai 
perustelluissa tapauksissa muille kuin 
unionin virallisille kielille

e) unionin politiikan ja lainsäädännön 
tukemisessa käytettävien eurooppalaisten 
standardien tai eurooppalaisten 
standardointituotteiden kääntäminen 
unionin virallisille kielille, jotka eivät ole 
eurooppalaisten standardointielinten 
työkieliä, tai perustelluissa tapauksissa 
muille kuin unionin virallisille kielille

Or. el

Tarkistus 231
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan 
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten 
käyttäjän oppaat, tiedot hyvistä 
toimintatavoista sekä tiedotustoimet

f) sellaisten saatavilla olevien tietojen 
laatiminen, joilla selostetaan, tulkitaan ja 
yksinkertaistetaan eurooppalaisia 
standardeja tai eurooppalaisia 
standardointituotteita, kuten käyttäjän 
oppaat, tiedot hyvistä toimintatavoista sekä 
tiedotustoimet; kyseiset tiedot ja aineistot 
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on asetettava vammaisten saataville

Or. en

Tarkistus 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan 
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten 
käyttäjän oppaat, tiedot hyvistä 
toimintatavoista sekä tiedotustoimet

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan 
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten 
käyttäjän oppaat, tiedot hyvistä 
toimintatavoista sekä tiedotustoimet; 
kyseiset tiedot ja aineistot on asetettava 
saataville sähköisessä muodossa ja/tai 
sellaisessa muodossa, jota vammaiset 
voivat käyttää

Or. en

Tarkistus 233
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan 
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten 
käyttäjän oppaat, tiedot hyvistä 
toimintatavoista sekä tiedotustoimet

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan 
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten 
käyttäjän oppaat, standardien tiivistelmät,
tiedot hyvistä toimintatavoista sekä 
tiedotustoimet

Or. fr
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Perustelu

Standardien monimutkaisuus ja resurssien tai taitojen puute saattaa usein saada pienet 
yritykset luopumaan standardien käytöstä. Standardien käytön helpottamiseksi olisi tästä 
syystä asetettava saataville standardien tiivistelmät, jotka sisältävät olennaiset tiedot.

Tarkistus 234
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja yksinkertaistetaan
eurooppalaisia standardeja tai 
eurooppalaisia standardointituotteita, kuten
käyttäjän oppaat, tiedot hyvistä 
toimintatavoista sekä tiedotustoimet

f) sellaisten tietojen laatiminen, joilla 
selostetaan, tulkitaan ja esitetään 
yksinkertaisella tavalla eurooppalaisia 
standardeja tai eurooppalaisia 
standardointituotteita, esimerkiksi
käyttäjän oppaiden, standardien 
yhteenvetojen, parhaiden toimintatapojen 
kokoelmien, tiedotusstrategioiden ja 
koulutusohjelmien muodossa;

Or. el

Tarkistus 235
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) yhdenmukaistettujen standardien 
jakelu maksutta

Or. en

Perustelu

Jos standardit kerran ovat pakollisia EU:n lainsäädännön mukaisesti (kuten 
yhdenmukaistetut standardit ovat), niiden olisi oltava saatavilla maksutta. Rautatiealalla 
kehitetään yhdenmukaistettuja standardeja, jotka vastaavat rautatiejärjestelmän 
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yhteentoimivuudesta annettuun direktiiviin 2008/57/EY perustuvia yhteentoimivuuden teknisiä 
eritelmiä (YTE). Koska kyseiset standardit ovat käytännössä pakollisia, niiden olisi oltava 
saatavilla maksutta.

Tarkistus 236
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) oikeudellinen ja tekninen asiantuntija-
apu – myös selvitykset – joka liittyy 
eurooppalaisten standardien ja 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
tarpeen arviointiin ja niiden laatimiseen

b) oikeudellinen ja tekninen asiantuntija-
apu – myös selvitykset – joka liittyy 
eurooppalaisten standardien ja 
eurooppalaisten standardointituotteiden 
tarpeen arviointiin ja niiden laatimiseen, 
sekä asiantuntijoiden koulutus

Or. fr

Tarkistus 237
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksittäisiin toimiin myönnettävinä 
avustuksina

a) yksittäisiin toimiin myönnettävinä 
avustuksina eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen ehdottaman 
vuotuisen ohjeellisen työsuunnitelman 
perusteella 

Or. en

Tarkistus 238
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta



AM\893852FI.doc 101/118 PE480.857v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b) eurooppalaisille standardointielimille ja 
liitteessä III tarkoitetuille organisaatioille 
toiminta-avustuksina asetuksessa (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti. Toiminta-avustukset 
eivät uusittaessa pienene automaattisesti.

b) eurooppalaisille
standardointijärjestöille ja liitteessä III 
tarkoitetuille organisaatioille toiminta-
avustuksina asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti. Toiminta-avustukset eivät 
uusittaessa pienene automaattisesti.

Or. en

Tarkistus 239
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että yksittäisiin 
toimiin myönnettäviä avustuksia koskevat 
ehdotukset arvioidaan kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun eurooppalaiset 
standardointijärjestöt ovat toimittaneet ne, 
ja että hyväksyttyjä ehdotuksia koskevat 
sopimukset voidaan allekirjoittaa 
seuraavien kahden kuukauden aikana.

Or. en

Tarkistus 240
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut avustusten määrää koskevat 
rahoitusjärjestelyt ja tarpeen mukaan 
rahoituksen enimmäisprosenttiosuuden

3. Komissio sopii eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen kanssa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetuista avustusten 
määrää koskevista rahoitusjärjestelyistä ja 
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toimityyppiä kohti. tarpeen mukaan rahoituksen
enimmäisprosenttiosuudesta toimityyppiä 
kohti. Kyseisen sopimuksen on 
perustuttava monivuotiseen 
rahoitussuunnitelmaan, ja siinä on oltava 
selkeät ohjeet, joita sovelletaan kaikkiin 
asianomaisiin komission yksiköihin.

Or. en

Tarkistus 241
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut avustusten määrää koskevat 
rahoitusjärjestelyt ja tarpeen mukaan 
rahoituksen enimmäisprosenttiosuuden 
toimityyppiä kohti.

3. Komissio vahvistaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä kuultuaan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut avustusten määrää 
koskevat rahoitusjärjestelyt ja tarpeen 
mukaan rahoituksen 
enimmäisprosenttiosuuden toimityyppiä 
kohti.

Or. en

Tarkistus 242
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisäksi komissio sopii yksittäisiin 
toimiin myönnettävien avustusten osalta 
vuotuisen työsuunnitelman rahoituksen 
prosenttiosuudesta, ellei edellä olevista 
säännöksistä muuta johdu. 

Or. en
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Tarkistus 243
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa eurooppalaisessa 
standardoinnissa.

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa eurooppalaisessa 
standardoinnissa, mikäli näiden 
sidosryhmien kyseisen alan asiantuntijat 
ovat käytettävissä ja halukkaita 
osallistumaan.

Or. en

Tarkistus 244
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa eurooppalaisessa 
standardoinnissa.

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina ja ovat 
asianmukaisella tavalla mukana 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa eurooppalaisessa 
standardoinnissa.

Or. fr

Tarkistus 245
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) pk-yritykset, kuluttajajärjestöt sekä 
ympäristöalan ja yhteiskunnan sidosryhmät 
ovat asianmukaisesti edustettuina 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa eurooppalaisessa 
standardoinnissa.

b) eurooppalaiset standardointijärjestöt 
antavat pk-yrityksille, kuluttajajärjestöille, 
työntekijöille sekä ympäristöalan ja 
yhteiskunnan sidosryhmille 
mahdollisuuden osallistua asianmukaisesti
ja olla asianmukaisesti edustettuina
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
eurooppalaisessa standardoinnissa.

Or. en

Tarkistus 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mukautetaan liitteessä II asetetut tieto-
ja viestintätekniikan alan standardien 
tunnustamista koskevat kriteerit tekniikan 
kehitykseen

b) mukautetaan liitteessä II asetetut tieto-
ja viestintätekniikan alan teknisten 
eritelmien käyttöä koskevat kriteerit 
tekniikan kehitykseen

Or. en

Tarkistus 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Edellä a ja b kohdassa tarkoitetut 
päätökset on tehtävä sen jälkeen, kun on 
ensin kuultu eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä ja 6 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua eurooppalaista 
standardointijärjestelmää käsittelevää 
strategiafoorumia.
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Or. en

Tarkistus 248
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Edellä a ja b kohdassa tarkoitetut 
päätökset on tehtävä sen jälkeen, kun on 
ensin kuultu eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä.

Or. en

Perustelu

Päätökset ovat ratkaisevan tärkeitä standardointijärjestelmän kannalta, joten 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen on oltava niissä mukana.

Tarkistus 249
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. Komitean on tavattava 
eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointijärjestöt vähintään kaksi 
kertaa vuodessa.

Or. en

Perustelu

Päätökset ovat ratkaisevan tärkeitä standardointijärjestelmän kannalta, joten 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen on oltava niissä mukana.
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Tarkistus 250
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Sidosryhmäfoorumi

1. Komission ja 18 artiklassa tarkoitetun 
komitean avuksi perustetaan 
sidosryhmäfoorumi; tämä avustaa 
kysymyksissä, jotka koskevat 
eurooppalaisen standardointipolitiikan 
täytäntöönpanoa sääntelyyn perustuvin 
keinoin sekä sen täytäntöönpanon 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia.
2. Sidosryhmäfoorumissa on oltava 
mukana 
a) jäsenvaltioiden viranomaisten 
edustajia,
b) liitteessä III tarkoitetut eurooppalaiset 
organisaatiot,
c) eurooppalaiset standardointijärjestöt,
d) teollisuutta ja muita yhteiskunnan 
sidosryhmiä edustavia eurooppalaisia 
järjestöjä.
3. Sidosryhmäfoorumia on kuultava 
a) valmisteltaessa eurooppalaisille 
standardointijärjestöille 7 artiklan 
1 kohdan mukaisesti esitettäviä 
standardointipyyntöjä,
b) jos asianomaiset sidosryhmät, 
markkinavalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, havaitsevat standardeissa 
puutteita.

Or. en
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Tarkistus 251
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisten standardointielinten on
toimitettava komissiolle vuosittain 
kertomus tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on 
esitettävä yksityiskohtaiset tiedot 
seuraavista:

1. Eurooppalaisten standardointielinten on 
toimitettava komissiolle vuosittain 
kertomus tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot seuraavista:

Or. en

Tarkistus 252
Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Uudelleentarkastelu

Tätä asetusta tarkastellaan uudestaan 
viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan arvioita 
edistymistä asetuksen tavoitteisiin 
nähden.

Or. en

Tarkistus 253
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) poistetaan 6 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen artikla koskee toimeksiantoja. Toimeksiantojen käsite on kadonnut tämän 
säädösehdotuksen 7 artiklasta, ja alle kuukauden pituinen määräaika estää eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä järjestämästä hyödyllistä kuulemista kansallisten standardointielinten 
kanssa. Tähän saakka rautatiealan standardointia koskevat toimeksiannot hyväksyttiin niin, 
että kuultiin kahta komiteaa: ensin toimeksiannosta pyydettiin lausunto alakohtaiselta 
komitealta ja sen jälkeen standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevä komitea hyväksyi sen.

Tarkistus 254
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kansallisten
standardointielinten luettelon ja sen 
mahdolliset päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Sen jälkeen, kun näkemykset on sovitettu 
yhteen eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen kanssa, komissio 
julkaisee kansallisten
standardointijärjestöjen luettelon ja sen 
mahdolliset päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Komission olisi kuultava eurooppalaisia standardointijärjestöjä, ennen kuin se tekee 
mahdollisia päivityksiä. Yhteensovittaminen varmistaa järjestelmän johdonmukaisuuden ja 
kansallisen delegoinnin periaatteen.

Tarkistus 255
Lara Comi, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kansallisten
standardointielinten luettelon ja sen 
mahdolliset päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Kuultuaan eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä komissio julkaisee 
kansallisten standardointijärjestöjen
luettelon ja sen mahdolliset päivitykset
verkkosivustollaan ja Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
ALAN TEKNISTEN ERITELMIEN 
TUNNUSTAMISEEN 
SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
ALAN TEKNISTEN ERITELMIEN 
KÄYTTÖÖN SOVELLETTAVAT 
VAATIMUKSET

Or. en

Tarkistus 257
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten eritelmien laatimisen perustana 
on ollut avoin päätöksenteko, johon kaikki 
niillä markkinoilla, joihin standardi
vaikuttaa, toimivat toimijat voivat 
osallistua.

Teknisten eritelmien laatimisen perustana 
on ollut avoin päätöksenteko, johon kaikki 
niillä markkinoilla, joihin tekninen 
eritelmä vaikuttaa, toimivat osapuolet
voivat osallistua.

Or. en
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Tarkistus 258
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Prosessissa on pyritty kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
osallistumiseen, jotta saavutetaan 
tasapaino.

iii) Prosessissa on pyritty kaikkien 
asiaankuuluvien osapuolten
osallistumiseen, jotta saavutetaan 
tasapaino.

Or. en

Tarkistus 259
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Asianmukainen edustus:
i) Kaikki intressitahot ovat osallistuneet 
teknisten eritelmien laatimiseen.
ii) Kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät ovat 
olleet tasapainoisesti edustettuina.

Or. en

Tarkistus 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Eritelmien hyödyntämisen kannalta 
olennaiset teollis- ja tekijänoikeudet 

c) Eritelmien hyödyntämisen kannalta 
olennaiset teollis- ja tekijänoikeudet 
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lisensoidaan hakijoille (tasapuolisin,) 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, joihin 
sisältyy teollis- ja tekijänoikeuden haltijan 
harkinnan mukaan olennaisen henkisen 
omaisuuden lisensointi ilman korvausta.

lisensoidaan hakijoille (tasapuolisin,) 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, joihin 
sisältyy olennaisen henkisen omaisuuden 
lisensointi ilman korvausta.

Or. en

Tarkistus 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Johdonmukaisuus:
Eritelmät eivät ole ristiriidassa nykyisten 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kanssa.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus eurooppalaisten standardien kanssa ja näiden mukanaolo kansainvälisellä 
tasolla on olennaisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kilpailukyvylle ja innovoinnille asetetut 
tavoitteet.

Tarkistus 262
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Johdonmukaisuuden periaate:
Tekniset eritelmät eivät ole ristiriidassa tai 
päällekkäisiä kansallisten, 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
olemassa olevien tai tekeillä olevien 
standardien kanssa.
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Or. fr

Tarkistus 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) Laillisuuden varmistaminen:
Eritelmät on hyväksytty niiden laillisuus 
varmistaen, mihin kuuluu 
eurooppalaisten ja kansallisten 
standardointielinten julkinen kuuleminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että uudet standardit sopivat yhteen nykyisen järjestelmän kanssa ja 
että ristiriitaisilla standardeilla ei luoda esteitä kaupalle ja innovoinnille. Laillisuuden 
varmistamisen pitäisi auttaa tässä.

Tarkistus 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa pk-yrityksiä eurooppalaisessa 
standardoinnissa ja

a) Eurooppalainen horisontaalinen
organisaatio, joka edustaa käsityöläisalaa 
ja pk-yrityksiä eurooppalaisessa 
standardoinnissa ja

Or. en

Tarkistus 265
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa pk-yrityksiä eurooppalaisessa 
standardoinnissa ja 

a) Eurooppalainen ja kansallinen 
organisaatio, joka edustaa pk-yrityksiä 
eurooppalaisessa standardoinnissa ja

Or. de

Perustelu

Jotta standardointi voidaan pitää lähellä markkinoita ja jotta voidaan varmistaa, että 
standardeja voidaan soveltaa käytännössä, vuoropuhelu, jolla tähdätään pk-yritysten ja 
niiden edustajien tiiviimpään mukanaoloon standardoinnissa, olisi järjestettävä siten, että 
kansallinen taso voi osallistua vuoropuheluun suoraan ilman kansainvälisestä suodatusta.
Rakennetun vuoropuhelun säilyttämiseksi ei pitäisi heikentää nykyisiä järjestelyjä, jotka 
koskevat pk-yritysten osallistumista kansallisten elinten välityksellä.

Tarkistus 266
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite III – b kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu kuluttajien etujen 
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu kuluttajien, myös 
psyykkisten tai fyysisten vammojensa, 
ikänsä tai herkkäuskoisuutensa vuoksi 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien etujen edistäminen 
standardointiprosessissa Euroopan tasolla

Or. fr

Tarkistus 267
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

d) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa sosiaalisia näkökohtia 
eurooppalaisessa standardoinnissa ja

d) Eurooppalainen organisaatio, jonka 
katsotaan tarkoittavan ammattiliittoa tai 
työntekijäjärjestöä, joka edustaa sosiaalisia 
näkökohtia eurooppalaisessa 
standardoinnissa ja

Or. en

Tarkistus 268
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa sosiaalisia näkökohtia
eurooppalaisessa standardoinnissa ja

d) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa eurooppalaisessa standardoinnissa
työntekijöiden etuja työterveyttä ja
-turvallisuutta koskevissa kysymyksissä, ja

Or. en

Perustelu

Liitteessä III olevan d kohdan tarkoitus on ottaa mukaan eurooppalaiset organisaatiot, jotka 
edustavat eurooppalaisessa standardoinnissa työntekijöiden etuja työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Sana "sosiaalinen" on kuitenkin liian laaja, ja se 
saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Sosiaalisia näkökohtia edustavia 
eurooppalaisia organisaatioita varten esitetään erillinen tarkistus. 

Tarkistus 269
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) joka on hallituksista riippumaton, voittoa 
tavoittelematon sekä teollisuudesta, 

i) joka on hallituksista riippumaton, voittoa 
tavoittelematon, edustava sekä 
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kaupasta ja liiketoiminnasta tai muista 
eturistiriidoista riippumaton

teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta 
tai muista eturistiriidoista riippumaton

Or. en

Tarkistus 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) joka on hallituksista riippumaton, voittoa 
tavoittelematon sekä teollisuudesta, 
kaupasta ja liiketoiminnasta tai muista 
eturistiriidoista riippumaton

i) joka on hallituksista riippumaton, voittoa 
tavoittelematon, edustava sekä 
teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta 
tai muista eturistiriidoista riippumaton

Or. en

Tarkistus 271
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien 
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten vammaisten, etujen 
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

Or. en

Tarkistus 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien 
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien ja 
erityisesti muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien, kuten vammaisten, 
etujen edistäminen 
standardointiprosessissa Euroopan tasolla

Or. en

Tarkistus 273
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten 
vammaisten, sosiaalisten etujen
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

Or. el

Tarkistus 274
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu sosiaalisten näkökohtien
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu työntekijöiden etujen
edistäminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla

Or. en
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Perustelu

Liitteessä III olevan d kohdan tarkoitus on ottaa mukaan eurooppalaiset organisaatiot, jotka 
edustavat eurooppalaisessa standardoinnissa työntekijöiden etuja työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Sana "sosiaalinen" on kuitenkin liian laaja, ja se 
saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Sosiaalisia näkökohtia edustavia 
eurooppalaisia organisaatioita varten esitetään erillinen tarkistus. 

Tarkistus 275
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jolle kansalliset voittoa 
tavoittelemattomat sosiaalijärjestöt ainakin 
kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioita ovat 
antaneet tehtäväksi edustaa sosiaalisia 
näkökohtia standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla.

iii) jolle kansalliset voittoa 
tavoittelemattomat työntekijäjärjestöt
ainakin kahdessa kolmasosassa 
jäsenvaltioita ovat antaneet tehtäväksi 
edustaa työntekijöitä
standardointiprosessissa Euroopan tasolla.

Or. en

Perustelu

Liitteessä III olevan d kohdan tarkoitus on ottaa mukaan eurooppalaiset organisaatiot, jotka 
edustavat eurooppalaisessa standardoinnissa työntekijöiden etuja työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Sana "sosiaalinen" on kuitenkin liian laaja, ja se 
saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Sosiaalisia näkökohtia edustavia 
eurooppalaisia organisaatioita varten esitetään erillinen tarkistus. 

Tarkistus 276
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Eurooppalainen organisaatio, joka 
edustaa eurooppalaisissa 
standardointitoimissa muita 
yhteiskunnallisia etuja kuin b, c ja 
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d kohdassa tarkoitetut ja
i) joka on hallituksista riippumaton, 
voittoa tavoittelematon sekä 
teollisuudesta, kaupasta ja 
liiketoiminnasta tai muista 
eturistiriidoista riippumaton ja
ii) jonka sääntömääräisiin tavoitteisiin ja 
toimiin kuuluu yhteiskunnallisten etujen 
ajaminen standardointiprosessissa 
Euroopan tasolla ja
iii) jolle kansalliset voittoa 
tavoittelemattomat yhteiskunnalliset 
järjestöt ainakin kahdessa kolmasosassa 
jäsenvaltioita ovat antaneet tehtäväksi 
ajaa yhteiskunnallisia etuja 
standardointiprosessissa Euroopan 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan mahdollisuus perustaa ja tukea tulevaisuudessa EU:n varoin 
sellaisia yhteiskunnallisia etuja ajavia eurooppalaisia organisaatioita, jotka nykyisin jäävät 
liitteen III ulkopuolelle, kunhan ne täyttävät liitteessä vahvistetut vaatimukset.


