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Módosítás 66
António Fernando Correia De Campos

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság, de 
különösen a fogyasztók számára előnyös. 
A szabványok fenntarthatják és javíthatják 
a minőséget, információt nyújthatnak, és 
biztosíthatják az interoperabilitást és 
kompatibilitást, ezzel növelve a 
biztonságot és az értéket a fogyasztók 
számára.

Or. pt

Indokolás

A fogyasztóvédelem és a termékbiztonság az európai versenyképesség és az egységes piac 
megerősítésére való tekintettel, állandó figyelmet érdemel.

Módosítás 67
Franz Obermayr
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív 
gazdasági hatásokat gyakorolnak. A 
szabványok így általában fokozzák a 
versenyt, és csökkentik a kibocsátási és 
értékesítési költségeket, ami az egész 
gazdaság számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

(2) Az európai szabványosítás elősegítheti
a vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok fokozzák a 
belső piacon az átjárhatóságot, valamint 
elősegíthetik az új és jobb termékek vagy 
piacok fejlődését és a jobb ellátási 
feltételek kialakulását. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
segíthetnek a minőség fenntartásában és 
javításában, és az interoperabilitás és 
kompatibilitás jelzéseként működhetnek.

Or. de

Módosítás 68
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai szabványokat továbbra is az 
európai szabványügyi testületeknek, 
nevezetesen az Európai Szabványügyi 
Bizottságnak (CEN), az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek 

(3) Az európai szabványokat továbbra is az 
európai szabványügyi testületeknek, 
nevezetesen az Európai Szabványügyi 
Bizottságnak (CEN), az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek 
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(ETSI) kell elfogadni. (ETSI) kell elfogadni, és ennek során 
emellett előzőleg biztosítani kell az 
érdekcsoportok – mint például a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
fogyasztóvédelmi szervezetek – a folyamat 
kezdeti szakaszaiba való bevonását és 
meghallgatását.

Or. de

Módosítás 69
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai szabványokat továbbra is az 
európai szabványügyi testületeknek, 
nevezetesen az Európai Szabványügyi 
Bizottságnak (CEN), az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek 
(ETSI) kell elfogadni.

(3) Az európai szabványosítási 
rendszernek továbbra is önkéntes és a 
piacvezérelt folyamatnak kell lennie, és a 
Kereskedelmi Világszervezet által a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás keretében meghatározott 
szabványosítási elveken kell alapulnia. Az 
európai szabványokat továbbra is az 
európai szabványügyi testületeknek, 
nevezetesen az Európai Szabványügyi 
Bizottságnak (CEN), az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek 
(ETSI) kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az európai szabványok stratégiai jövőképéről szóló bizottsági közlemény 
((2011)311 végleges) a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodásra 
hivatkozik a szabványosítás alapelveinek nemzetközi megállapodás szerinti alapjaként. E 
rendelet keretében és a szabványokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködés előmozdítására 
irányuló uniós erőfeszítésekkel összhangban hivatkozni kell a WTO nemzetközileg elismert 
kritériumaira; az elveket tartalmazó új listák létrehozása esetén fennáll az e kritériumokkal 
való ütközés kockázata.
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Módosítás 70
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szabványok igen fontos 
szerepet játszanak a belső piac 
szempontjából, különösen azáltal, hogy a 
forgalomba hozott termékek tekintetében 
vélelmezhető az e termékekre vonatkozóan 
az uniós harmonizációs jogszabályokban 
megállapított alapvető követelményeknek 
való megfelelés.

(4) Az európai szabványok igen fontos 
szerepet játszanak a belső piac 
szempontjából, például azáltal, hogy a 
forgalomba hozott termékek tekintetében 
vélelmezhető az e termékekre vonatkozóan 
az uniós harmonizációs jogszabályokban
megállapított alapvető követelményeknek 
való megfelelés.

Or. en

Indokolás

A szabványok többsége nem támogat közvetlenül európai politikákat és jogszabályokat, ami 
félrevezetővé teszi a szöveget.

Módosítás 71
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a termékek forgalomba
hozatalának feltételeit harmonizáló uniós 
jogszabályokban pontosan kell 
fogalmaznia az alapvető követelmények 
meghatározásakor annak elkerülése 
érdekében, hogy a szabványosítók hibásan 
értelmezzék a jogszabály által megszabott 
célkitűzéseket és védelmi szintet.

Or. en
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Indokolás

Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
15. bekezdésének megfogalmazását.

Módosítás 72
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(5a) Az európai szabványosítás jövőjéről 
szóló, 2010. október 21-i európai 
parlamenti állásfoglalás jelentős számú 
stratégiai ajánlást határozott meg az 
európai szabványosítási rendszer 
felülvizsgálata tekintetében. 

Or. en

Módosítás 73
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságnak a harmonizált 
szabványok kidolgozása során mindig be 
kell tartania az arányosság elvét; kerülni 
kell a polgárok szemében abszurdnak és 
érthetetlennek tűnő szabványokat.

Or. de

Módosítás 74
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett. 
Az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai 
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra 
vonatkozó szabványokra történő 
kiterjesztésével.

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett, 
amelyek nem terjednek ki az egészségügyi 
szakemberek által nyújtott egészségügyi és 
gyógyszerészeti szolgáltatásokra. Az 
irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai 
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra 
vonatkozó szabványokra történő 
kiterjesztésével.
__________________
1 HL L., 2006.12.27. 

Or. en
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Módosítás 75
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett. 
Az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai 
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra 
vonatkozó szabványokra történő 
kiterjesztésével.

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett, 
amelyek nem terjednek ki az egészségügyi 
szakemberek által nyújtott egészségügyi és 
gyógyszerészeti szolgáltatásokra. Az 
irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai 
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra 
vonatkozó szabványokra történő 
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kiterjesztésével.

Or. en

Módosítás 76
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett. 
Az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai 
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra 

(7) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv általános 
rendelkezéseket állapít meg a szolgáltatók 
letelepedési szabadságának gyakorlása és a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, a szolgáltatások 
magas színvonalának megőrzése mellett. 
Az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy a Bizottsággal együttműködésben 
ösztönözzék az önkéntes európai
szabványok kidolgozását, a különböző 
tagállamok szolgáltatói által nyújtott 
szolgáltatások összeegyeztethetőségének, a 
szolgáltatás igénybevevőihez eljutó 
tájékoztatás és a szolgáltatásnyújtás 
minőségének javítása érdekében. A 
98/34/EK irányelv azonban csak a 
termékszabványokra alkalmazandó, míg a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokra 
kifejezetten nem terjed ki. A szolgáltatások 
és a termékek megkülönböztetése azonban 
egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső 
piac jelenlegi helyzetében. A gyakorlatban 
nem minden esetben lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a termékszabványokat a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványoktól. 
Számos termékszabványnak van 
szolgáltatási eleme, miközben a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok 
több esetben részben termékekhez is 
kapcsolódnak. Szükséges tehát a jogi 
keretrendszert ezen új körülményekhez 
igazítani, hatályának a szolgáltatásokra –
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vonatkozó szabványokra történő 
kiterjesztésével.

köztük a szociális szolgáltatásokra és az 
egészségügyi szolgáltatásokra – vonatkozó 
szabványokra történő kiterjesztésével.

Or. en

Módosítás 77
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Kellően figyelembe kell venni a belső 
piaci szolgáltatások tekintetében már 
meglévő uniós jogszabályokat, különösen 
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. 
cikkének (6) és (7) bekezdésében foglalt, 
munkajogra vonatkozó rendelkezéseket.
__________________
1 HL L., 2006.12.27. 

Or. en

Módosítás 78
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) E rendelet rendelkezései nem érintik 
a szociális partnerek közötti 
kapcsolatokat, beleértve az uniós jogot 
tiszteletben tartó nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz és azok megkötéséhez, 
valamint a sztrájkhoz és a szervezett 
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fellépéshez való jogot. Ez a rendelet nem 
érinti a tagállamok szociális biztonsági 
jogszabályait.

Or. en

(Lásd a 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 
preambulumbekezdésének szövegezését.)

Módosítás 79
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az önkéntes szolgáltatási szabványok 
kidolgozását a piacnak kell irányítania, és 
annak a gazdasági szereplők és az adott 
szabvány által közvetve vagy közvetlenül 
érintett érdekeltek szükségleteinek szem 
előtt tartásával, a közérdek 
figyelembevételével és konszenzusos 
alapon kell történnie. E szabványok 
középpontjában elsődlegesen a
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk.

(8) Az önkéntes szolgáltatási szabványok 
kidolgozását a piacnak kell irányítania, és 
annak a gazdasági szereplők és az adott 
szabvány által közvetve vagy közvetlenül 
érintett érdekeltek szükségleteinek szem 
előtt tartásával, a közérdek 
figyelembevételével és konszenzusos 
alapon kell történnie. E szabványok 
középpontjában elsődlegesen a 
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk. Ezek a 
szabványok ennek megfelelően nem 
terjedhetnek ki a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében vett szabad 
foglalkozások gyakorlása során nyújtott 
szolgáltatások teljesítésére.

Or. en

Módosítás 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az árukkal vagy digitális tartalommal 
kapcsolatos szolgáltatások, mint például a 
telepítés, karbantartás, javítás vagy 
bármilyen egyéb feldolgozás 
szabványosítása ennek a rendeletnek a 
hatálya alá tartozik. Nem érinti viszont e 
rendelet a 2005/36/EK irányelv által 
meghatározott szellemi-gondolati 
szolgáltatások szabványosítását, és nem 
tartoznak a hatálya alá a szociális, 
egészségügyi és gyógyszerészeti 
szolgáltatások sem. Ezeket a 
szolgáltatásokat különleges szakmai 
képesítések alapján személyesen, saját 
felelősségre és szakmailag függetlenül 
biztosítják a megbízó és a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 
szabványokat nemzeti szabványügyi 
testületek fogadják el, ami adott esetben 
egymással ellentétes szabványokhoz és 
technikai akadályokhoz vezethet a belső 
piacon. A belső piac és az uniós 
szabványosítás ügyi ességének 
szempontjából tehát szükség van a nemzeti 
szabványügyi testületek, az európai 
szabványügyi testületek és a Bizottság 
között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 
jövőbeli szabványosításról folytatott 
információcsere megerősítésére. Ezen 
információcserét hozzá kell igazítani az 
1973 és 1979 közötti kereskedelmi 

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 
szabványokat nemzeti szabványügyi 
testületek fogadják el, ami adott esetben 
egymással ellentétes szabványokhoz és 
technikai akadályokhoz vezethet a belső 
piacon. A belső piac és az uniós 
szabványosítás eredményességének 
szempontjából tehát szükség van a nemzeti 
szabványügyi testületek, az európai
szabványügyi testületek és a Bizottság 
között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 
jövőbeli szabványosításról folytatott 
információcsere megerősítésére, ideértve 
az európai szabványügyi szervezetek 
keretében a nemzeti szabványügyi 
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tárgyalások eredményeként létrejött 
többoldalú megállapodások megkötéséről 
szóló, 1979. december 10-i 80/271/EGK 
tanácsi határozattal jóváhagyott, a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás 3. mellékletéhez.

testületekre alkalmazandó szünetelési 
rendelkezéseket. Ezen információcserét 
hozzá kell igazítani az 1973 és 1979 
közötti kereskedelmi tárgyalások 
eredményeként létrejött többoldalú 
megállapodások megkötéséről szóló, 1979. 
december 10-i 80/271/EGK tanácsi 
határozattal jóváhagyott, a kereskedelem 
technikai akadályairól szóló megállapodás 
3. mellékletéhez.

Or. en

Módosítás 82
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

(12) Jóllehet a szabványok elsősorban 
piacvezérelt, az érdekeltek által önkéntes 
alapon használt eszközök, jelentősen
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
segítségükkel az európai politika főbb 
társadalmi kihívásokra is megoldást tudjon 
találni, mint az éghajlatváltozás, a 
fenntartható erőforrás-felhasználás, az 
elöregedés, a fogyatékosság, a 
fogyasztóvédelem, a munkavállalók 
biztonsága és körülményei, a társadalmi 
befogadás és általában az innováció. Az 
említett, bővülő piacokon forgalmazható 
árukra és technológiákra vonatkozó 
európai vagy nemzetközi szabványok 
kidolgozásának irányításával Európa 
versenyelőnyt tud teremteni vállalatai 
számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

Or. en
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Módosítás 83
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika a 21. század főbb kihívásaira is 
megoldást tudjon találni, mint a 
globalizáció, a gazdasági és pénzügyi 
válság, az éghajlatváltozás, a fenntartható 
erőforrás-felhasználás, a népesség
elöregedése, a belső piac gyengeségei és 
általában az innováció. Az említett, bővülő 
piacokon forgalmazható árukra és 
technológiákra vonatkozó európai vagy 
nemzetközi szabványok kidolgozásának 
irányításával Európa versenyelőnyt tud 
teremteni vállalatai, különösen az európai 
vállalatok jelentős részét képviselő kkv-k 
számára, és elő tudja segíteni a
kereskedelmet.

Or. pt

Indokolás

A 21. század számos kihívást rejt – köztük az európai ipar és versenyképesség megerősítését –
, amellyel az EU-nak szembe kell néznie, hogy érvényesülni tudjon a nemzetközi színtéren. Az 
európai vállalati struktúra szilárd alapját képező kis- és középvállalkozásokat a 
szabványosítási folyamat során végig tevékenyen be kell vonni.

Módosítás 84
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
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megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, elő tudja segíteni a 
kereskedelmet, meg tudja óvni a 
természeti erőforrásokat és elő tudja 
mozdítani a társadalmi befogadást.

Or. fr

Módosítás 85
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

(12) A szabványok hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy segítségükkel az európai politika főbb 
társadalmi kihívásokra is megoldást tudjon 
találni, mint az éghajlatváltozás, a 
fenntartható erőforrás-felhasználás, az 
elöregedés, a fogyatékkal élők 
beilleszkedése, a társadalmi befogadás és 
általában az innováció. Az említett, bővülő 
piacokon forgalmazható árukra és 
technológiákra vonatkozó európai vagy 
nemzetközi szabványok kidolgozásának 
irányításával Európa versenyelőnyt tud 
teremteni vállalatai számára, és elő tudja 
segíteni a kereskedelmet.

Or. el

Módosítás 86
Sylvana Rapti
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy segítségükkel az európai 
politika főbb társadalmi kihívásokra is 
megoldást tudjon találni, mint az 
éghajlatváltozás, a fenntartható erőforrás-
felhasználás, az elöregedés, a társadalmi 
befogadás, a fogyatékosság és általában az 
innováció. Az említett, bővülő piacokon 
forgalmazható árukra és technológiákra 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványok kidolgozásának irányításával 
Európa versenyelőnyt tud teremteni 
vállalatai számára, és elő tudja segíteni a 
kereskedelmet.

Or. en

Módosítás 87
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(12a) Minden uniós szakpolitikának és 
jogalkotási kezdeményezésnek 
összhangban kell lennie a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, az Európai Unió által 2010. 
december 23-án megkötött ENSZ-
egyezménnyel, különösen annak 3., 4. és 9 
cikkével.

Or. en

Indokolás

Az EU 2010. december 23-án megkötötte a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt (amely 2011. január 22-én lépett hatályba). Ez az EU által ratifikált első 
emberi jogi egyezmény, és azzal jár, hogy mostantól kezdve az EU minden szakpolitikájának 
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és jogalkotási kezdeményezésének összhangban kell lennie ezzel a nemzetközi egyezménnyel.

Módosítás 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(12a) Minden uniós szakpolitikának és 
jogalkotási kezdeményezésnek 
összhangban kell lennie a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, az Európai Unió által 2010. 
december 23-án megkötött ENSZ-
egyezménnyel, különösen annak 3., 4. és 9 
cikkével.

Or. en

Indokolás

Az EU 2010. december 23-án megkötötte a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt (amely 2011. január 22-én lépett hatályba). Ez az EU által ratifikált első 
emberi jogi egyezmény, és azzal jár, hogy mostantól kezdve az EU minden szakpolitikájának 
és jogalkotási kezdeményezésének összhangban kell lennie ezzel a nemzetközi egyezménnyel.

Módosítás 89
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) versenyképessége szempontjából. 
Következésképpen alapvető fontosságú
lenne a szabványosítási folyamatokban, 
különösen a műszaki bizottságokban való 
képviseletük és részvételük erősítése.
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fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

Or. en

Indokolás

Ez egy feltételezés, amely az esetek többségében nem tükrözi a valóságot, és amelyet 
semmilyen konkrét bizonyíték nem támaszt alá.

Módosítás 90
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) versenyképessége szempontjából, 
amelyeknek a szabványosítási 
folyamatban való részvétele alapvető az 
EU technológiai fejlődéséhez. A 
szabványosítási szabályoknak ezért arra 
kell ösztönözniük a kkv-kat, hogy aktívan 
járuljanak hozzá innovatív technológiai 
megoldásaikkal a szabványosítási 
erőfeszítésekhez. Továbbá alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

Or. en

Módosítás 91
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára. Következésképpen 
alapvető fontosságú lenne a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférésének és a
szabványosítási folyamatokban való 
képviseletüknek és részvételüknek az
erősítése nemzeti szinten, ahol az 
alacsonyabb költségek és a nyelvi 
akadályok hiánya miatt hatékonyabbak 
lehetnek, összhangban a hatáskörök
nemzeti szintre történő átruházásának 
elvével. A nemzeti szabványügyi 
szervezetek biztosítják, hogy az európai 
műszaki szervekbe delegált képviselőik 
vegyék figyelembe a kkv-k szempontjait.

Or. en

Módosítás 92
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) versenyképessége számára, 
amelyek azonban alulreprezentáltak és 
nem vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen erősíteni 
kell részvételüket nemzeti szinten, ahol az 
alacsonyabb költségek és a nyelvi 
akadályok hiánya miatt hatékonyabbak 
lehetnek, összhangban a hatáskörök 
nemzeti szintre történő átruházásának 
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elvével. A szabványosítási szabályoknak 
ezért arra kell ösztönöziük a kkv-kat, hogy 
a szabványosítási folyamatokban aktívan 
járuljanak hozzá az innovatív műszaki 
megoldások kidolgozásához. Ezért
alapvető fontosságú, hogy a jelen 
szabályozás erősítse képviseletüket és 
részvételüket a nemzeti műszaki 
bizottságokban, és biztosítsa érdemi 
hozzáférésüket a szabványokhoz.  

Or. el

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) E célból fontos ösztönözni a legjobb 
gyakorlatok nemzeti szabványügyi 
szervezetek közötti cseréjét arra 
vonatkozólag, hogy hogyan lehet a 
legjobban megkönnyíteni és fokozni a 
kkv-k szabványosítási tevékenységekben 
való részvételét.

Or. en

Módosítás 94
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás területén – különösen 
európai szinten – általában

(14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás területén – különösen 
európai szinten – egyes területeken
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alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 
egy meghatározott minősítéssel rendelkező 
szervezet révén biztosítja a kkv-k 
megfelelő képviseletét az európai 
szabványosítás folyamatában.

alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 
ösztönzi és megkönnyíti a kkv-k megfelelő 
képviseletét és részvételét az európai 
szabványosítás folyamatában.

Or. en

Módosítás 95
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
munkavállalók biztonságára és 
körülményeire, a hozzáférhetőségre és 
egyéb politikai területekre. Ezért a 
fogyasztói érdekeket, a munkavállalókat, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a köz-
és társadalmi érdekeket képviselő összes 
érdekelt fél szerepének növekedését és 
hozzájárulásuk erősítését a szabványok 
kidolgozása terén.

Or. en

Módosítás 96
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
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a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztókat, a 
környezetvédőket és a munkavállalókat
képviselő szervezetek támogatásával 
szükséges biztosítani a köz- és társadalmi 
érdekeket képviselő összes érdekelt fél
szerepének növekedését és hozzájárulásuk 
erősítését a szabványok kidolgozása terén.

Or. en

Módosítás 97
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet, valamint a gazdasági és 
társadalmi érdekcsoportokat képviselő 
szervezetek támogatásával szükséges 
biztosítani a társadalmi érdekcsoportok 
szerepének növekedését és hozzájárulásuk 
erősítését a szabványok kidolgozása terén.

Or. en

Módosítás 98
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet, a vállalkozásokat és a 
társadalmi érdekcsoportokat képviselő 
szervezetek támogatásával szükséges 
biztosítani a társadalmi érdekcsoportok 
szerepének növekedését és hozzájárulásuk 
erősítését a szabványok kidolgozása terén.

Or. fr

Módosítás 99
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztókat, köztük a 
fogyatékossággal élőket, a környezetet, a 
munkavállalókat és más társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a köz-
és társadalmi érdekeket képviselő
érdekcsoportok szerepének növekedését és 
hozzájárulásuk erősítését a szabványok 
kidolgozása terén.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az európai szabványosítás jövőjéről szóló 2010. október 21-i európai 
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parlamenti állásfoglalás 31. bekezdését tükrözi.

Módosítás 100
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

(15) A szabványok jelentős hatást 
gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet, a közegészségügyet és a 
társadalmi érdekcsoportokat képviselő 
szervezetek támogatásával szükséges 
biztosítani a társadalmi érdekcsoportok 
szerepének növekedését és hozzájárulásuk 
erősítését a szabványok kidolgozása terén.

Or. en

Módosítás 101
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Mivel ezek az érdekelt felek 
rendszerint gyengén vagy egyáltalán nem 
vesznek részt a nemzeti szabványosítási 
tevékenységekben, hatékony európai 
szintű részvételük alá fogja támasztani az 
európai szabványosítási folyamat 
relevanciáját, amely a hatáskörök nemzeti 
szintre történő átruházásának elvén 
alapul, különösen a CEN és a CENELEC 
szabványfejlesztési folyamatában.
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Or. en

Indokolás

Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
31. és 34. bekezdésének megfogalmazását.

Módosítás 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A legtöbb tagállam hatóságai 
csekély érdeklődést mutatnak a 
szabványok kidolgozási folyamatában való 
részvétel iránt, annak ellenére, hogy a 
szabványosítás fontos eszközt jelent az 
uniós politikák és jogalkotás támogatása 
terén. E rendeletnek ennélfogva 
ösztönöznie kell a hatóságok részvételét a 
Bizottság által kért európai szabványok 
kidolgozásával vagy átdolgozásával
foglalkozó valamennyi nemzeti műszaki 
bizottságban. A nemzeti hatóságok 
részvétele különösen hasznos a 
jogszabályok megfelelő működése 
szempontjából az „új megközelítés” részét 
képező területeken, és annak elkerülése 
érdekében is, hogy a harmonizált 
szabványok ellen utólag kifogást 
emeljenek.

Or. en

Indokolás

A hatóságok részvételének biztosítása helyett sokkal reálisabb cél a részvételük ösztönzése, 
amely éppúgy elismeri az általuk betöltött fontos szerepet.

Módosítás 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A legtöbb tagállam hatóságai 
csekély érdeklődést mutatnak a 
szabványok kidolgozási folyamatában való 
részvétel iránt, annak ellenére, hogy a 
szabványosítás fontos eszközt jelent az 
uniós politikák és jogalkotás támogatása 
terén. E rendelet ennélfogva ösztönzi az 
ilyen hatóságok részvételét a Bizottság 
által kért szabványok kidolgozásával és 
átdolgozásával foglalkozó valamennyi 
nemzeti műszaki bizottságban. A nemzeti 
hatóságok részvétele alapvető fontosságú 
a jogszabályok megfelelő működése 
szempontjából az „új megközelítés” részét 
képező területeken, és annak elkerülése 
érdekében is, hogy a harmonizált 
szabványok ellen utólag kifogást 
emeljenek.

Or. de

Indokolás

Az állam (a hatóságok) bevonása helyes és jó. Ennek azonban nemzeti szinten kell 
megvalósulnia. A szabványosításban való általános közreműködést nem szabad 
kötelezettségként bevezetni. Ez ütközik a szabványosítás önkéntességének elvével. Az állam 
részvétele rendszerint a közérdekű témákra fog korlátozódni.

Módosítás 104
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) A nemzeti szabványügyi 
szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy a 
mikro- és kisvállalkozások, a fogyasztók, 
köztük a fogyatékossággal élők, a 
környezetvédők, a munkavállalók és más 
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társadalmi érdekcsoportok szabadon részt 
vehessenek szabványosítási 
tevékenységeikben, azzal a céllal, hogy 
fokozzák ezek képviseletét a 
szabványosítási folyamatban, különösen a 
műszaki bizottságokban. Jóllehet a szabad 
hozzáférés önmagában nem feltétlenül 
biztosítja ezeknek az érdekelt feleknek a 
nemzeti szabványosítási tevékenységekben 
való tényleges részvételét, csökkenteni kell 
azokat a szükségtelen jelenlegi 
akadályokat, amely visszatarthatják a 
gyengébb érdekelt feleket a 
szabványosítási folyamatban való 
részvételtől.   

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás, amely az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés 
41. bekezdését tükrözi, nem lesz semmilyen kihatással a nemzeti szabványügyi testületek 
pénzügyi stabilitására, mert a korlátozott számú mikro- és kisvállalkozás, valamint a nemzeti 
szabványosítási tevékenységekben részt vevő társadalmi érdekcsoport által adott esetben 
fizetett részvételi díjak a nemzeti szabványügyi testületek bevételének jelentéktelen részét 
teszik ki.

Módosítás 105
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15d) Az európai szabványosítási 
szervezetek biztosítják, hogy 
tevékenységeiket, a műszaki munka 
lebonyolítását és az európai szabványok és 
európai szabvány jellegű dokumentumok 
biztosítását minden szempontból 
hozzáférhetővé tegyék a fogyatékossággal 
élő személyek számára.

Or. en
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Módosítás 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabványoknak a termékek és 
szolgáltatások teljes életciklusa során a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
kell venniük a környezeti hatásokat. A 
Bizottság Közös Kutatóközpontja fontos és 
nyilvánosan elérhető eszközöket fejlesztett 
ki az említett hatásoknak az életciklus 
során történő elemzésére.

(16) A szabványoknak a termékek és 
szolgáltatások teljes életciklusa során 
figyelembe kell venniük a környezeti 
hatásokat. A Bizottság Közös 
Kutatóközpontja fontos és nyilvánosan 
elérhető eszközöket fejlesztett ki az 
említett hatásoknak az életciklus során 
történő elemzésére.

Or. en

Módosítás 107
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Több, termékek forgalmazására 
vonatkozó feltételeket harmonizáló 
irányelv megállapítja, hogy a Bizottság 
felkérheti az európai szabványügyi 
testületeket harmonizált európai 
szabványok kidolgozására, amelyek 
alapján vélelmezhető az alkalmazandó 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés. Több jogi aktus azonban 
számos rendelkezést tartalmaz e 
szabványokkal szembeni kifogásokról, 
amennyiben a szabványok nem vagy nem 
teljesen felelnek meg az alkalmazandó 
követelményeknek. A gazdasági 
szereplőket és az európai szabványügyi 
testületeket elbizonytalanító eltérő 
rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 

(18) Több, termékek forgalmazására 
vonatkozó feltételeket harmonizáló 
irányelv megállapítja, hogy a Bizottság 
felkérheti az európai szabványügyi 
testületeket harmonizált európai 
szabványok kidolgozására, amelyek 
alapján vélelmezhető az alkalmazandó 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés. Több jogi aktus azonban 
számos rendelkezést tartalmaz e 
szabványokkal szembeni kifogásokról, 
amennyiben a szabványok nem vagy nem 
teljesen felelnek meg az alkalmazandó 
követelményeknek. A gazdasági 
szereplőket és az európai szabványügyi 
testületeket elbizonytalanító eltérő 
rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 
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aktusok tartalmaznak: az egyéni 
védőeszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
december 21-i 89/686/EGK tanácsi 
irányelv, a polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalomba hozatalára és 
felügyeletére vonatozó rendelkezések 
harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 
robbanásveszélyes légkörben való 
használatra szánt felszerelésekre és 
védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. 
március 23-i 94/9/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, a kedvtelési célú vízi 
járművekre vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 
94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a felvonókra vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. 
június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a nyomástartó 
berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. 
május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a mérőműszerekről szóló, 
2004. március 31-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
pirotechnikai termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 2007. május 23-i 
2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az egyszerű nyomástartó 
edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a nem automatikus működésű 
mérlegekről szóló, 2009. április 23-i 
2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv. Ennélfogva szükséges e 
rendeletbe belefoglalni a termékek 
forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban meghatározott egységes 
eljárást, valamint ezen irányelvek érintett 

aktusok tartalmaznak: az egyéni 
védőeszközökre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
december 21-i 89/686/EGK tanácsi 
irányelv, a polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalomba hozatalára és 
felügyeletére vonatozó rendelkezések 
harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 
robbanásveszélyes légkörben való 
használatra szánt felszerelésekre és 
védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. 
március 23-i 94/9/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, a kedvtelési célú vízi 
járművekre vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 
94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a felvonókra vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. 
június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a nyomástartó 
berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. 
május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a mérőműszerekről szóló, 
2004. március 31-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
pirotechnikai termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 2007. május 23-i 
2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az egyszerű nyomástartó 
edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a nem automatikus működésű 
mérlegekről szóló, 2009. április 23-i 
2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv. Ennélfogva szükséges e 
rendeletbe belefoglalni a termékek 
forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban meghatározott egységes 
eljárást, valamint ezen irányelvek érintett 
rendelkezéseit hatályon kívül helyezni, az 
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rendelkezéseit hatályon kívül helyezni. Európai Parlamentre is kiterjesztve ezen 
túlmenően azt a jogot, hogy kifogást 
emeljen az olyan harmonizált szabványok 
ellen, amelyek nem vagy nem teljes 
mértékben fedik le a megfelelő jogszabály 
valamennyi alkalmazandó alapvető 
követelményét, amennyiben azt a rendes 
jogalkotási eljárás keretében fogadták el.

Or. en

(Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
25. bekezdésének megfogalmazását.)

Indokolás

Mivel az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú félként vesz részt a rendes jogalkotási 
eljárásban, jogos az Európai Parlamentre is kiterjeszteni a harmonizált szabványok elleni 
kifogás emelésének jogát.

Módosítás 108
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A versenyképességi és innovációs 
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról 
szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat, a 
fogyasztóvédelmi politika területén 
közösségi cselekvési program (2007–2013) 
létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 
1926/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat és a környezetvédelmi 
célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 
2007. május 23-i 614/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet már 
rendelkezik a szabványosítás terén a kkv-
kat, fogyasztói és környezetvédelmi 
érdekeket képviselő európai szervezetek 
pénzügyi támogatásának lehetőségéről, 
míg a szabványosítás terén a társadalmi 
érdekeket képviselő szervezetek részére 

(28) A versenyképességi és innovációs 
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról 
szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat, a 
fogyasztóvédelmi politika területén 
közösségi cselekvési program (2007–2013) 
létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 
1926/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat és a környezetvédelmi 
célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 
2007. május 23-i 614/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet már 
rendelkezik a szabványosítás terén a kkv-
kat, fogyasztói és környezetvédelmi 
érdekeket képviselő európai szervezetek 
pénzügyi támogatásának lehetőségéről, 
míg a szabványosítás terén a társadalmi 
érdekeket képviselő szervezetek részére 
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speciális támogatásokat fizetnek ki. Az 
1639/2006/EK határozat, az 1926/2006/EK 
határozat és a 614/2007/EK rendelet 
alapján történő finanszírozás 2013. 
december 31-én jár le. Az európai 
szabványosítás fejlődése érdekében 
elengedhetetlen a kkv-kat, fogyasztói, 
környezetvédelmi és társadalmi érdekeket 
képviselő európai szervezetek aktív 
részvételének előmozdítása és ösztönzése. 
Ezek a szervezetek az általános európai 
érdeket képviselik, és a nemzeti non-profit 
szervezetektől kapott megbízás révén a 
tagállamok non-profit szervezeteit 
képviselő európai hálózatot alkotnak, 
amely az alapszerződések célkitűzéseivel 
összhangban levő alapelveket és 
szakpolitikákat mozdítják elő. Működési 
környezetükből és jogszabályban foglalt 
céljaikból adódóan a kkv-kat, fogyasztókat 
és a környezetvédelmi és társadalmi 
érdekeket az európai szabványosításban 
képviselő európai szervezetek az Unió 
tevékenységéhez és politikáihoz szükséges 
alapvető, állandó szerepet játszanak. A 
Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, 
hogy továbbra is támogatást nyújtson e 
szerveknek, anélkül hogy a működési 
támogatások esetében alkalmazná az 
1605/2002 EK, Euratom rendelet 113. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
degresszivitás elvét.

speciális támogatásokat fizetnek ki. Az 
1639/2006/EK határozat, az 1926/2006/EK 
határozat és a 614/2007/EK rendelet 
alapján történő finanszírozás 2013. 
december 31-én jár le. Az európai 
szabványosítás fejlődése érdekében 
elengedhetetlen a kkv-kat, munkavállalói,
fogyasztói, környezetvédelmi és társadalmi 
érdekeket képviselő európai szervezetek 
aktív részvételének előmozdítása és 
ösztönzése. Ezek a szervezetek az általános 
európai érdeket képviselik, és a nemzeti 
non-profit szervezetektől kapott megbízás 
révén a tagállamok non-profit szervezeteit 
képviselő európai hálózatot alkotnak, 
amely az alapszerződések célkitűzéseivel 
összhangban levő alapelveket és 
szakpolitikákat mozdítják elő. Működési 
környezetükből és jogszabályban foglalt 
céljaikból adódóan a kkv-kat, 
munkavállalókat, fogyasztókat és a 
környezetvédelmi és társadalmi érdekeket 
az európai szabványosításban képviselő 
európai szervezetek az Unió 
tevékenységéhez és politikáihoz szükséges 
alapvető, állandó szerepet játszanak. A 
Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, 
hogy továbbra is támogatást nyújtson e 
szerveknek, anélkül hogy a működési 
támogatások esetében alkalmazná az 
1605/2002 EK, Euratom rendelet 113. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
degresszivitás elvét.

Or. en

Módosítás 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a harmonizált szabványokkal 

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az éves európai 
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szembeni, a Bizottság által indokoltnak 
tekintett kifogásokra vonatkozó 
végrehajtási határozatok elfogadására, 
amennyiben az érintett harmonizált 
szabványok hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, 
és az adott szabvány még nem vezetett a 
vonatkozó uniós harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető 
követelményeknek történő megfelelés 
vélelmezéséhez.

szabványosítási munka és a harmonizált 
szabványokkal szembeni, a Bizottság által 
indokoltnak tekintett kifogásokra 
vonatkozó végrehajtási határozatok 
elfogadására, amennyiben az érintett 
harmonizált szabványok hivatkozásait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában még nem 
hirdették ki, és az adott szabvány még nem 
vezetett a vonatkozó uniós harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető 
követelményeknek történő megfelelés 
vélelmezéséhez.

Or. en

Módosítás 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett 
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában már kihirdették, és a határozat 
következményekkel járhat a kapcsolódó 
alapvető követelményeknek történő 
megfelelés vélelmezésére vonatkozóan.

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett 
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában már kihirdették, és a határozat 
következményekkel járhat a kapcsolódó 
alapvető követelményeknek történő 
megfelelés vélelmezésére vonatkozóan. A 
nemzeti hatóságoknak nemzeti 
szabványügyi szervezeteiken keresztül 
közre kell működniük a szabányosítási 
folyamatban annak érdekében, hogy 
minimálisra szorítsák a szabványok 
státuszának az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetés utáni változásait.

Or. en
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Módosítás 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtása 
érdekében a termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó európai 
szabványok és európai szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozása, az 
információs és kommunikációs 
technológiák (a továbbiakban: IKT) 
területén műszaki előírások elismerése, 
valamint az európai szabványosítás 
finanszírozása tekintetében.

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtásának 
támogatására használt termékekre és 
árukkal vagy digitális tartalommal 
kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó 
európai szabványok és európai szabvány 
jellegű dokumentumok kidolgozása, az 
információs és kommunikációs 
technológiák (a továbbiakban: IKT) 
területén műszaki előírások elismerése, 
valamint az európai szabványosítás 
finanszírozása tekintetében. A szociális 
szolgáltatások, valamint a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott szakmai 
képesítésekkel rendelkező személyek által 
nyújtott szolgáltatások nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá.

Or. en

Módosítás 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtása 

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtása 
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érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó európai szabványok és európai 
szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozása, az információs és 
kommunikációs technológiák (a 
továbbiakban: IKT) területén műszaki 
előírások elismerése, valamint az európai 
szabványosítás finanszírozása tekintetében.

érdekében a termékekre és termékekhez 
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 
európai szabványok és európai szabvány 
jellegű dokumentumok kidolgozása, az 
információs és kommunikációs 
technológiák (a továbbiakban: IKT) 
területén műszaki előírások elismerése, 
valamint az európai szabványosítás 
finanszírozása tekintetében.

Or. de

Indokolás

A tisztán szolgáltatásokra vonatkozó szabványok haszna egyelőre alig bizonyított, és kevés 
sikeres példát találni. Ezért komoly aggályok szólnak a szolgáltatások kívülről kezdeményezett 
szabványosítása ellen, amely nem az érintett felek csoportjaitól indult el. A (7) és a (8) 
preambulumbekezdés szerint a rendeletre irányuló javaslat fő célja a fennálló jogi keret olyan 
szolgáltatásokra való kiterjesztése, amelyek termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódnak.

Módosítás 113
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szolgáltatásokra vonatkozó európai 
szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok létrehozásakor ez a 
rendelet nem érinti a munkajogot, azaz a 
foglalkoztatási feltételekre, a 
munkafeltételekre, köztük a munka-
egészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkaadók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses 
előírásokat, amelyeket a tagállamok a 
nemzeti jognak megfelelően alkalmaznak. 
Nem érinti továbbá a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.



PE480.857v02-00 36/118 AM\893852HU.doc

HU
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(Lásd a 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (6) 
és (7) bekezdésének szövegezését.)

Módosítás 114
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó az 
egészségügyi szakemberek által 
foglalkozásuk gyakorlása során a betegek 
számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra, amelyek különösen a 
betegek egészségi állapotának 
értékelésére, fenntartására vagy javítására 
irányulnak, amennyiben a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállamban ezeket a tevékenységeket 
szabályozott egészségügyi szakma számára 
tartják fenn, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatásokat egészségügyi 
létesítményen keresztül nyújtják-e, és 
tekintet nélkül arra, hogy azokat nemzeti 
szinten milyen módon szervezik és 
finanszírozzák, illetve hogy köz- vagy 
magánjelleggel nyújtják-e.

Or. en

Módosítás 115
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem alkalmazandó az 
egészségügyön belül nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyeket az
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egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak 
szakmájuk gyakorlása során nyújtanak a 
betegeknek, különösen a beteg egészségi 
állapotának javítása, fenntartása vagy 
értékelése érdekében, amennyiben ezeket 
a szolgáltatásokat a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti tagállam valamely 
szabályozott egészségügyi ágazatának 
szakembere nyújtja, tekintet nélkül az 
orvosi felszerelésekre, és a nemzeti 
szervezés és a pénzeszközök, valamint a 
szolgáltatások köz- vagy magánjellegének 
figyelembevétele nélkül.

Or. en

Módosítás 116
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabad foglalkozások keretében 
megvalósuló szellemi és gondolati, illetve 
szellemi és alkotó jellegű tevékenységek 
nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A 
szabad foglalkozások általában magasabb 
szintű szolgáltatások különleges szakmai 
képesítés vagy alkotó tehetség alapján, 
személyes, saját felelősségre történő és 
szakmailag független nyújtását foglalják 
magukban a megbízó vagy a nyilvánosság 
számára. A folyamatok minősége terén 
azonban továbbra is megengedett marad a 
szabványosítás.

Or. de

Indokolás

Egy szabadfoglalkozású szellemi és gondolati/szellemi és alkotó jellegű szolgáltatása nem 
írható le szabványokkal. Egy önálló szabadfoglalkozású minden szolgáltatása sokkal inkább 
az adott beteg, megbízó, építtető, ügyfél vagy vevő számára testre szabott, egyedi megoldás. A 
szabad foglalkozások szolgáltatásainak területén mindazonáltal sor kerülhet önkéntes 
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szabványosításra a szolgáltatási környezet vagy az általános keretfeltételek tekintetében (pl. 
iratok megőrzése).

Módosítás 117
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazási körén belül a szabványosítás 
csak a szubszidiaritás elve alapján
megengedett.
_______________
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv célja a (szakmai) képesítések magas minőségi színvonalának 
biztosítása az Unióban, és így a kölcsönös elismerési eljárás további fejlesztését illetően 
végérvényes jogszabálynak minősül, ezért alkalmazásának elsőbbséget kell biztosítani.

Módosítás 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek tervezete nyilvános 
konzultáció tárgyát képezte, betartása nem 
kötelező, és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:
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Or. en

Módosítás 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

(1) „szabvány”: konszenzus révén 
megállapított, egy elismert szabványügyi 
szervezet által ismételt vagy folyamatos 
használat céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. en

Módosítás 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

(1) „szabvány”: konszenzus révén 
megállapított, egy elismert szabványügyi 
szervezet által ismételt vagy folyamatos 
használat céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. en

Indokolás

A konszenzus és az elismert szervezetek általi jóváhagyás fogja biztosítani a szabványok 
következetességét.
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Módosítás 121
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára a kereskedelem 
technikai akadályairól szóló megállapodás 
keretében a WTO által meghatározott 
elvekkel összhangban, elismert szervezet 
által megállapított és jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. en

Indokolás

Az európai szabványok stratégiai jövőképéről szóló bizottsági közlemény ((2011)311 
végleges) a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodásra hivatkozik a 
szabványosítás alapelveinek nemzetközi megállapodás szerinti alapjaként. E rendelet 
keretében és a szabványokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködés előmozdítására irányuló 
uniós erőfeszítésekkel összhangban hivatkozni kell a WTO nemzetközileg elismert 
kritériumaira, és nem szabad a szabványosítás egyetlen elvét sem külön hangsúlyozni.

Módosítás 122
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása nem kötelező, 
és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 
alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki 
előírás, amelynek betartása – hacsak 
európai jogszabályok nem említik – nem 
kötelező, és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. en



AM\893852HU.doc 41/118 PE480.857v02-00

HU

Módosítás 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „nemzetközi szabvány”: egy nemzetközi 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

a) „nemzetközi szabvány”: egy nemzetközi 
szabványügyi szervezet által elfogadott és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tett szabvány;

Or. en

Módosítás 124
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „nemzetközi szabvány”: egy nemzetközi 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

a) „nemzetközi szabvány”: egy nemzetközi 
szabványügyi testület által elfogadott és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tett szabvány;

Or. en

Módosítás 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány, amelyet a tagállamokban az 
ütközö nemzeti szabványok 
visszavonásával nemzeti szabványként 
automatikusan átültetnek, és amelynek az 
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elkészítése alatt nemzeti szinten szünetelés 
érvényes;

Or. en

Módosítás 126
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi szervezet által azon 
kötelezettség mellett elfogadott szabvány, 
hogy azt azonos nemzeti szabványként 
végre kell hajtani, és vissza kell vonni az 
ütközö nemzeti szabványokat;

Or. en

Módosítás 127
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

b) „európai szabvány”: valamely európai 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány, amelyet azonos nemzeti 
szabványként való közzététele révén 
hajtanak létre, és amely kötelezi az 
európai szabványügyi testületek tagjait 
arra, hogy visszavonják az esetleges létező 
és ütköző nemzeti szabványokat;

Or. en
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Módosítás 128
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság 
kérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályokban történő alkalmazás céljára 
elfogadott európai szabvány;

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság 
kérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályokban történő alkalmazás céljára 
elfogadott európai szabvány. Ezt az ESO 
szabályai szerint készítik el, ami azt 
jelenti, hogy egy ESO-tanácsadó igazolja, 
hogy teljesülnek a megfelelő irányelvben 
foglalt alapvető követelmények, és ezen 
túlmenően, a vasúti ágazat esetében, az ad 
hoc átjárhatósági műszaki előírásokban 
(ÁME-k) foglalt rendelkezések;

Or. en

Indokolás

A jellemzően a DG MOVE és a DG ENTR (az Európai Bizottság által írt 2003-as HS TSI3 
iránymutatások szerint) által nyújtott tájékoztatás szerint harmonizált szabványt kell 
elfogadni a Bizottság kérését követően. Ezt az európai szabványügyi szervezetek (ESO) 
szabályai szerint kell elkészíteni. Az ESO-tanácsadó igazolja, hogy teljesülnek a megfelelő 
irányelvben foglalt alapvető követelmények, és ezen túlmenően, a vasúti ágazat esetében, az 
ad hoc ÁME-kban foglalt rendelkezések.

Módosítás 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „nemzeti szabvány”: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

d) „nemzeti szabvány”: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott és 
nyilvánosan elérhetővé tett szabvány;

Or. en
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Módosítás 130
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „nemzeti szabvány”: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott 
szabvány;

d) „nemzeti szabvány”: egy nemzeti 
szabványügyi testület által elfogadott és 
nyilvánosan elérhetővé tett szabvány;

Or. en

Módosítás 131
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „európai szabvány jellegű 
dokumentum”: európai szabványon kívül 
minden egyéb, valamely európai 
szabványügyi testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljára elfogadott 
műszaki előírás, amelynek betartása nem 
kötelező;

(2) „európai szabvány jellegű 
dokumentum”: európai szabványon kívül 
minden egyéb, valamely európai 
szabványügyi szervezet által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljára elfogadott 
műszaki előírás;

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a szabványok lényegükből fakadóan önkéntesek.

Módosítás 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen 
például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, interoperabilitás, a biztonság 
vagy a méretek, beleértve a termékre 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a termék megnevezése, a szóhasználat, 
jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 
címkézés és a megfelelőségértékelési 
eljárások;

a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen 
például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, interoperabilitás, a 
környezetvédelem, az egészség, a biztonság 
vagy a méretek, beleértve a termékre 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a termék megnevezése, a szóhasználat, 
jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 
címkézés és a megfelelőségértékelési 
eljárások;

Or. en

Módosítás 133
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen 
például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, interoperabilitás, a biztonság 
vagy a méretek, beleértve a termékre 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a termék megnevezése, a szóhasználat, 
jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 
címkézés és a megfelelőségértékelési 
eljárások;

a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen 
például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, interoperabilitás, a 
környezetvédelem, az egészség, a biztonság 
vagy a méretek, beleértve a termékre 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a termék megnevezése, a szóhasználat, 
jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 
módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 
címkézés és a megfelelőségértékelési 
eljárások;

Or. en

Indokolás

Míg ez a jogalkotási javaslat felöleli a biztonságot, a megbízhatóságot, a rendelkezésre állást 
és a műszaki összeegyeztethetőséget, nem fedi le sem az egészséget, sem a környezetvédelmet, 
amelyekkel azt ezért ki kell egészíteni.
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Módosítás 134
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) egy szolgáltatás előírt tulajdonságai, 
ilyen például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, az interoperabilitás, a 
biztonság, beleértve a szolgáltatóra 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a szolgáltatás igénybevevőinek 
rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK 
irányelv 22. cikkének (1)–(3) 
bekezdésében említett információk;

(c) egy szolgáltatás előírt tulajdonságai, 
ilyen például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, az interoperabilitás, a 
környezetvédelem és a közegészségügy, a
biztonság, beleértve a szolgáltatóra 
alkalmazandó olyan követelményeket, mint 
a szolgáltatás igénybevevőinek 
rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK 
irányelv 22. cikkének (1)–(3) 
bekezdésében említett információk;

Or. fr

Módosítás 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „szolgáltatás”: a Szerződés 57. 
cikkében említett, rendszerint díjazás 
ellenében nyújtott bármely önálló 
gazdasági tevékenység;

(6) „szolgáltatás”: a Szerződés 57. 
cikkében említett, rendszerint díjazás 
ellenében nyújtott bármely, árukkal és 
digitális tartalommal kapcsolatos önálló 
gazdasági tevékenység, mint például 
telepítés, karbantartás, javítás vagy 
bármilyen egyéb feldolgozás;

Or. en

Módosítás 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont



AM\893852HU.doc 47/118 PE480.857v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „szolgáltatás”: a Szerződés 57. cikkében 
említett, rendszerint díjazás ellenében 
nyújtott bármely önálló gazdasági 
tevékenység;

6. „termékhez kapcsolódó szolgáltatás”:
áruhoz vagy digitális tartalomhoz 
kapcsolódó bármely szolgáltatás, ideértve 
a beszerelést, a karbantartást, a javítást 
vagy bármilyen egyéb feldolgozást, 
amelyet az adásvételi szerződés, a digitális 
tartalom nyújtásáról szóló szerződés, vagy 
az ezek megkötésével egy időben kötött 
külön, kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
szerződés alapján az áru eladója vagy a
digitális tartalom szolgáltatója nyújt; 
kivételt képeznek az alábbiak:
i. szállítási szolgáltatások,
ii. képzési szolgáltatások, távközlési 
támogató szolgáltatások; valamint
iii. pénzügyi szolgáltatások;

Or. de

Indokolás

A (7) és a (8) preambulumbekezdés szerint a rendeletre irányuló javaslat fő célja a fennálló 
jogi keret olyan szolgáltatásokra való kiterjesztése, amelyek termékekhez és eljárásokhoz 
kapcsolódnak. Ennek tükröződnie kell a 2. cikkben. A javasolt módosítás a közös európai 
adásvételi jogról szóló bizottsági javaslatból (COM (2011)635) származik.

Módosítás 137
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „szolgáltatás”: a Szerződés 57. 
cikkében említett, rendszerint díjazás 
ellenében nyújtott bármely önálló 
gazdasági tevékenység;

(6) „szolgáltatás”: a Szerződés 57. 
cikkében és a 2006/123/EK irányelvben1, 
különösen annak (22) 
preambulumbekezdésében és 2. cikkének 
f) pontjában említett, rendszerint díjazás 
ellenében nyújtott bármely önálló 
gazdasági tevékenység;
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__________________
1 HL L., 2006.12.27. 

Or. en

Módosítás 138
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „nemzetközi szabványügyi testület”: a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(ISO), a Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság (IEC) és a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU).

(8) „nemzetközi szabványügyi testület”: a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(ISO), a Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság (IEC), a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) és a Vasutak Nemzetközi 
Szövetsége (UIC); 

Or. en

Indokolás

Az UIC az a szervezet, amely a vasúti szabványosítás területén rendelkezik az e munka 
megfelelő elvégzéséhez szükséges műszaki készségekkel, miután 90 éve végzi ezt a munkát, és 
több mint 500 szabványosítási füzetet állított elő, amelyek többségét jelenleg is használja az 
európai vasúti ágazat. Ezenkívül az UIC rendelkezik a vasúti ágazat legszélesebb körű és 
megosztott szintű képviseletével Európában. Számos harmadik ország vasúttársaságaival és 
más szabványügyi szerveivel is kapcsolatban van.

Módosítás 139
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) „konszenzus”: egy olyan általános 
megállapodás, amely esetén a lényeges 
érintett érdekek egyike sem áll ellentétben 
tartósan az érdemi kérdésekkel, és az 
eljárás valamennyi érintett fél 
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álláspontjának figyelembevételére és az 
ellentétes érvek egyeztetésére törekszik;

Or. en

Módosítás 140
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek évente legalább egyszer 
munkaprogramot állítanak össze. A 
munkaprogram tájékoztatást tartalmaz a 
kidolgozandó vagy módosítandó, a 
kidolgozás vagy módosítás alatt álló, 
valamint az előző időszakban általa 
elfogadott szabványokról és szabvány 
jellegű dokumentumokról, ha azok nem 
valamely nemzetközi vagy európai 
szabvány megegyező vagy egyenértékű 
átültetései.

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek évente legalább egyszer 
munkaprogramot állítanak össze. A 
munkaprogram tájékoztatást tartalmaz a 
kidolgozandó vagy módosítandó, a 
kidolgozás vagy módosítás alatt álló, 
valamint az előző időszakban általa 
elfogadott szabványokról és szabvány 
jellegű dokumentumokról, ha azok nem 
valamely nemzetközi vagy európai 
szabvány megegyező vagy egyenértékű 
átültetései. Az új európai szabvány 
kihirdetésekor minden ütköző nemzeti 
szabványt vissza kell vonni.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani az európai rendszer egységét, és a közös európőai szabványok 
létrehozásakor az ütköző nemzeti szabványok elkerülését.

Módosítás 141
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az európai és nemzeti szabványügyi 4. Az európai és nemzeti szabványügyi 
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testület legkésőbb a munkaprogram 
közzétételekor értesíti annak elkészültéről 
az európai és nemzeti szabványügyi 
testületeket, valamint a Bizottságot.

testület legkésőbb két hónappal a 
munkaprogram közzététele előtt értesíti 
annak elkészültéről az európai és nemzeti 
szabványügyi testületeket, valamint a 
Bizottságot, ez utóbbiak pedig legkésőbb 
egy hónappal az említett közlemény 
közzététele után megküldik az 
észrevételeiket.

Or. fr

Módosítás 142
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek – kérésre – a többi európai és 
nemzeti szabványügyi testület és a 
Bizottság számára elküldik minden 
nemzeti és európai szabvány, illetve 
európai szabvány jellegű dokumentum 
tervezetét. 

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek – kérésre – a többi európai és 
nemzeti szabványügyi testület és a 
Bizottság számára legalább elektronikus 
formában elküldik minden nemzeti és 
európai szabvány, illetve európai szabvány 
jellegű dokumentum tervezetét.

Or. en

Módosítás 143
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek – kérésre – a többi európai és 
nemzeti szabványügyi testület és a 
Bizottság számára elküldik minden 
nemzeti és európai szabvány, illetve 
európai szabvány jellegű dokumentum 
tervezetét.

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek a többi európai és nemzeti 
szabványügyi testület és a Bizottság 
számára módszeresen elküldik minden 
nemzeti és európai szabvány, illetve 
európai szabvány jellegű dokumentum 
tervezetét. A nemzeti szabványtervezeteket 
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a nemzeti nyelv mellett angolul is 
elküldik.

Or. en

Indokolás

Az összes szabvány jellegű dokumentum európai és nemzeti szabványügyi testületeknek és a 
Bizottságnak való automatikus elküldése biztosítani fogja az összes tagállam szabványosítási 
tevékenységeinek teljes körű nyilvántartását. A dokumentumok szélesebb körű 
megismerésének lehetővé tétele érdekében ezeket nem csak a nemzeti nyelven, hanem angolul 
is biztosítani kell.

Módosítás 144
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek – kérésre – a többi európai és 
nemzeti szabványügyi testület és a 
Bizottság számára elküldik minden 
nemzeti és európai szabvány, illetve 
európai szabvány jellegű dokumentum 
tervezetét.

1. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek a többi európai és nemzeti 
szabványügyi testület és a Bizottság 
számára módszeresen elküldik minden 
nemzeti és európai szabvány, illetve 
európai szabvány jellegű dokumentum 
tervezetét.

Or. fr

Módosítás 145
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek haladéktalanul
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.

2. Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek 30 napon belül
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.
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Or. pt

Indokolás

A „haladéktalanul” kifejezés túlságosan szubjektív. A harminc napos határidő ésszerű, 
teljesíthető, és fokozza a konzultációs folyamat tárgyilagosságát.

Módosítás 146
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek haladéktalanul 
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.

(2) Az európai és nemzeti szabványügyi 
testületek kötelesek haladéktalanul 
válaszolni és figyelembe venni a többi 
európai és nemzeti szabványügyi testület és 
a Bizottság részéről benyújtott észrevételt.
A nemzeti szabványügyi testületnek 
legfeljebb három hónapon belül választ 
kell adnia.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabványügyi testületek számára ésszerű határidőt kell meghatározni ahhoz, hogy 
választ adjanak a más európai és nemzeti szabványügyi testületektől és a Bizottságtól a 
tervezet tekintetében beérkező észrevételekre. Három hónap ésszerű határidőnek látszik.

Módosítás 147
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szabványtervezeteiket oly módon teszik 
közzé, hogy más tagállamban letelepedett 
felek azokra vonatkozó észrevételeket 
tehessenek;

a) oly módon biztosítják a nemzeti 
szabványtervezeteik kiadásaihoz való 
hozzáférést, hogy minden érintett fél, 
különösen a más tagállamban letelepedett 
felek azokra vonatkozó észrevételeket 
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tehessenek;

Or. en

Módosítás 148
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kerüli az e rendelet 3. vagy 4. cikkét 
sértő módon elfogadott nemzeti előírásra 
hivatkozó elismerési, hitelesítési vagy 
felhasználási aktusokat.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valamely európai szabvány 
előkészítése során vagy jóváhagyása után 
a nemzeti szabványügyi szervezetek nem 
tehetnek olyan lépéseket, amelyek 
sérthetnék a tervezett harmonizációt, és a 
szóban forgó területen különösen nem 
tehetnek közzé új vagy felülvizsgált 
nemzeti szabványt, amely valamely 
érvényes európai szabvánnyal nem áll 
teljes mértékben összhangban. Az új 
európai szabvány kihirdetése után minden 
ütköző nemzeti szabványt vissza kell 
vonni.

Or. en
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Módosítás 150
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Valamely európai szabvány 
előkészítése során vagy jóváhagyása után 
a nemzeti szabványügyi szervezetek nem 
tehetnek olyan lépéseket, amelyek 
sérthetnék a tervezett harmonizációt, és a 
szóban forgó területen különösen nem 
tehetnek közzé új vagy felülvizsgált 
nemzeti szabványt, amely valamely 
érvényes európai szabvánnyal nem áll 
teljes mértékben összhangban. Az új 
európai szabvány kihirdetése után minden 
ütköző nemzeti szabványt vissza kell 
vonni.

Or. en

Módosítás 151
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

(1) A nemzeti és az európai szabványügyi 
szervezetek támogatják és megkönnyítik 
valamennyi érintett érdekelt fél hathatós 
részvételét a szabványosítási 
tevékenységekben, ideértve a hatóságokat, 
a kis- és középvállalkozásokat (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztókat, 
köztük a fogyatékossággal élőket, a 
munkavállalókat, a környezetvédőket és 
más társadalmi érdekcsoportokat. Az 
európai szabványügyi szervezetek 
különösen támogatják és megkönnyítik a 
III. mellékletben említett szervezetek 
hathatós részvételét a politika kialakítása 
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során, valamint legalább az európai 
szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az európai szabványosítás jövőjéről szóló 2010. október 21-i európai 
parlamenti állásfoglalás 31. bekezdését tükrözi. Mivel az európai szabványosítási rendszer a 
hatáskörök nemzeti szintre történő átruházásának elvén alapul, különösen a CEN/CENELEC 
keretében, minden érintett érdekcsoport hathatós részvételét támogatni kell mind nemzeti, 
mind európai szinten. A nemzeti szintű részvétel különösen fontos a nemzeti hatóságok 
számára.

Módosítás 152
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

1. Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok hatékony –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

Or. pt

Indokolás

Kiemelkedően fontos biztosítani a kkv-k számára a szabványokhoz való hozzáférést, amely 
csak úgy érhető el, ha elejétől fogva tevékenyen részt vesznek a folyamatban.
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Módosítás 153
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

(1) A nemzeti és az európai szabványügyi 
testületek biztosítják a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k), a fogyasztóvédelmi szervezetek, a 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok megfelelő – különösen a 
III. mellékletben említett szervezeteken 
keresztül történő – részvételét a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. de

Indokolás

A piac szabványprojektekhez való közelsége és azok gyakorlati alkalmazhatósága miatt a kkv-
k és képviselőik szabványosítási folyamatokba való jobb bevonását célzó párbeszédet úgy kell 
kialakítani, hogy továbbra is lehetőség maradjon a nemzeti szint közvetlen részvételére, 
nemzetközi szűrés nélkül. A kkv-k bevonásának a nemzeti szabványügyi testületeken keresztül 
megvalósuló eddigi formáját már csak a strukturált párbeszéd érdekében sem szabad 
megtorpedózni.

Módosítás 154
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek
ösztönzik és megkönnyítik valamennyi 
érintett érdekcsoport, köztük a 
piacfelügyeleti hatóságok, a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k), a munkavállalói és fogyasztóvédelmi 
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szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő
képviseletét és részvételét szabványosítási 
tevékenységeikben. Ezt különösen a III. 
mellékletben említett szervezeteken 
keresztül valósítják meg a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. en

Módosítás 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok, valamint a 
munkáltatók és munkavállalók 
képviselőinek (a továbbiakban: szociális 
partnerek) megfelelő – különösen a III. 
mellékletben említett szervezeteken 
keresztül történő – képviseletét és 
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

Or. en

Módosítás 156
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

(1) Az európai szabványügyi testületek 
megkönnyítik a kis- és középvállalkozások 
(a továbbiakban: kkv-k), a 
fogyasztóvédelmi szervezetek, a 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok megfelelő – különösen a 
III. mellékletben említett szervezeteken 
keresztül történő – részvételét a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. en

Módosítás 157
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

1. Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
képviseletét és részvételét a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. fr

Módosítás 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják az érintett érdekcsoportok, 
köztük a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
bevonását és a velük való konzultációt a 
politika kialakítása során, valamint 
legalább az európai szabványok és 
szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban:

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek 
biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 
továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok megfelelő –
különösen a III. mellékletben említett 
szervezeteken keresztül történő –
részvételét a politika kialakítása során, 
valamint legalább az európai szabványok 
és szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozásának alábbi szakaszaiban: 

(1) Az európai szabványügyi testületek 
lehetővé teszik a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k), a fogyasztóvédelmi szervezetek, a 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok megfelelő – különösen a 
III. mellékletben említett szervezeteken 
keresztül történő – részvételét a politika 
kialakítása során, valamint legalább az 
európai szabványok és szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának alábbi 
szakaszaiban:

Or. en
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Módosítás 160
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szavazás szakasza, amelyben a III. 
mellékletben említett szervezetek szavazati 
jogokat kapnak;

Or. en

Módosítás 161
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a konszenzusépítés, a III. mellékletben 
említett szervezetek álláspontjainak 
nyilvántartásba vételével és annak 
értékelésében való figyelembevételével, 
hogy sikerült-e konszenzust elérni;

Or. en

Módosítás 162
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) konszenzusépítés;

Or. fr
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Módosítás 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szavazás: a III. mellékletben említett 
szervezetek egy átmeneti időszak alatt 
szavazati jogot kapnak azokra a tételekre 
nézve, amelyek elkészítésében a szervezet 
képviselője műszaki szinten 
közreműködött, és amennyiben az érintett 
érdekcsoport a nemzeti szabványügyi 
szervezetek legalább kétharmadában nem 
rendelkezik módszeres és megfelelő 
képviselettel;

Or. en

Módosítás 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) Az érdekeltek megfelelő 
képviseletének biztosítása és a 
konszenzusépítési folyamat javítása 
érdekében az európai szabványügyi 
szervezetek előmozdítják és ellenőrzik a 
tagok közötti kapcsolt viszonyok 
átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 165
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érdekeltek megfelelő 
képviseletének biztosítása és a 
konszenzusépítési folyamat javítása 
érdekében az európai szabványügyi 
szervezetek szigorúan érvényt szereznek a 
tagok közötti kapcsolt viszonyok 
átláthatóságának, és ellenőzzik azt.

Or. en

Módosítás 166
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Egyik vagy másik érdekcsoport túlzott 
képviseletének eseteit egy pártatlan 
egyeztető bizottság által irányított 
független fellebbezési eljárás révén 
ellenőrzik, amely kellően figyelembe veszi 
a műszaki bizottsági szinten kinyilvánított 
tartós ellenzést.

Or. en

Módosítás 167
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az európai szabványügyi szervezetek 
biztosítják, hogy a műszaki bizottságaik 
határozataiban létrejött konszenzus 
figyelembe vegye a bizottsági tagok és a –
különösen a III. mellékletben említett –
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szervezeteket képviselő résztvevők 
álláspontjait, és hogy megoldást 
találjanak a részükről kinyilvánított, 
lényeges kérdésekkel kapcsolatos tartós 
ellenzésre;

Or. en

(Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
34. bekezdésének megfogalmazását.)

Módosítás 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az európai szabványosítási 
szervezetek „tényleges tagságot� adnak a 
III. mellékletben említett szervezeteknek 
azon érdekeltek képviseletének erősítése 
érdekében, akik gyakran nem vagy 
gyengén képviseltetik magukat a 
párhuzamos nemzeti szintű szabványügyi 
bizottságokban.

Or. en

Módosítás 169
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az európai szabványosítási 
szervezetek „tényleges tagságot� adnak a 
III. mellékletben említett szervezeteknek 
azon érdekeltek képviseletének erősítése 
érdekében, akik gyakran nem vagy 
gyengén képviseltetik magukat a 
párhuzamos nemzeti szintű szabványügyi 
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bizottságokban.

Or. en

Módosítás 170
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az európai szabványosítási 
szervezetek „tényleges tagságot� adnak a 
III. mellékletben említett szervezeteknek 
azon érdekeltek képviseletének erősítése 
érdekében, akik gyakran nem vagy 
gyengén képviseltetik magukat a 
párhuzamos nemzeti szintű szabványügyi 
bizottságokban.

Or. en

Módosítás 171
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten biztosítják a 
vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos és 
az Európai Unió által, egy kutatási és 
technológiai fejlesztési tevékenységekre 
vonatkozó többéves keretprogram 
keretében finanszírozott projektben 

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten ösztönzik és megkönnyítik
a vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek, tagállami piacfelügyeleti 
hatóságok és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét és részvételét a 
jelentős politikai vagy műszaki innovációs 
hatású új területekre vonatkozó 
szabványalkotói tevékenységek során, ha 
az érintett jogi személyek az adott területtel 
kapcsolatos és az Európai Unió által, egy 
kutatási és technológiai fejlesztési 
tevékenységekre vonatkozó többéves 
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vesznek részt. keretprogram keretében finanszírozott 
projektben vesznek részt.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságokat be kell vonni a szabványosítási folyamatba, és a minőséget és a 
tudást kell biztosítaniuk a folyamatban.

Módosítás 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten biztosítják a 
vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos 
és az Európai Unió által, egy kutatási és 
technológiai fejlesztési tevékenységekre 
vonatkozó többéves keretprogram 
keretében finanszírozott projektben 
vesznek részt.

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten biztosítják az érintett 
hatóságok, köztük a piacfelügyeletért 
felelős tagállami hatóságok, a munkahelyi 
biztonság terén illetékes képviselőként a 
munkaadók és munkavállalók, a
vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, különösen ha ezek a
jogi személyek az Európai Unió által, egy 
kutatási és technológiai fejlesztési 
tevékenységekre vonatkozó többéves 
keretprogram keretében finanszírozott 
projektben vesznek részt.

Or. en

Módosítás 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten biztosítják a 
vállalkozások, kutatóközpontok, 
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos és 
az Európai Unió által, egy kutatási és 
technológiai fejlesztési tevékenységekre 
vonatkozó többéves keretprogram 
keretében finanszírozott projektben 
vesznek részt.

(2) Az európai szabványügyi testületek a 
műszaki szinten lehetővé teszik a 
vállalkozások, kutatóközpontok, a 
Bizottság Közös Kutatóközpontja,
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos és 
az Európai Unió által, egy kutatási, 
innovációs és technológiai fejlesztési 
tevékenységekre vonatkozó többéves 
keretprogram keretében finanszírozott 
projektben vesznek részt.

Or. en

Módosítás 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, 
különösen az alábbiak révén:
a) a honlapjukon díjmentesen 
rendelkezésre bocsátják a szabványok 
kivonatát;
b) egyedi díjakat alkalmaznak a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférése esetében, 
és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat;
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c) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
d) egyedi díjakat biztosítanak a kkv-k 
számára a szabványosítási 
tevékenységekben való részvétel 
tekintetében.
(2) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
éves jelentést küldenek az európai 
szabványügyi szervezeteknek az (1) 
bekezdés szerinti előírásoknak való 
megfelelés érdekében tett lépéseikről, 
valamint a kkv-k szabványosítási 
tevékenységeikben való részvételének 
növelését célzó egyéb intézkedésekről. E 
jelentést honlapjukon is közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A kkv-k számára egyedi díjakat kell biztosítani részvételük megkönnyítése érdekében. A 
díjmentesség bizonytalanságot teremt azzal kapcsolatban, hogy ki fogja viselni a költségeket, 
és ez veszélyeztetné a kkv-k befolyását.

Módosítás 175
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek a 
hatáskörök nemzeti átruházásának elvén 
belül elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, 
különösen az alábbiak révén:
a) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
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különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
b) anélkül biztosítják a kkv-k 
szabványosítási tevékenységekhez való 
hozzáférését, hogy köteleznék őket arra, 
hogy taggá váljanak;
c) lehetőséget adnak a kkv-knak arra, 
hogy műszaki bizottsági szinten 
kérelmezzék a költségek fedezéséhez való 
hozzájárulás alóli mentességet. 

Or. en

Módosítás 176
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, 
különösen az alábbiak révén:
a) a honlapjukon díjmentesen 
rendelkezésre bocsátják a szabványok 
kivonatát;
b) egyedi díjakat alkalmaznak a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférése esetében, 
és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat;
c) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
d) biztosítják a kkv-k 
szabványtervezetekhez való ingyenes 
hozzáférését, hogy részt vehessenek a 



AM\893852HU.doc 69/118 PE480.857v02-00

HU

szabványosítási tevékenységekben;
e) anélkül biztosítják a kkv-k 
szabványosítási tevékenységekhez való 
hozzáférését, hogy köteleznék őket arra, 
hogy taggá váljanak;
f) lehetőséget adnak a kkv-knak arra, 
hogy műszaki bizottsági szinten 
kérelmezzék a költségek fedezéséhez való 
hozzájárulás alóli mentességet.
(2) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
éves jelentést küldenek az európai 
szabványügyi szervezeteknek az (1) 
bekezdés szerinti előírásoknak való 
megfelelés érdekében tett lépéseikről, 
valamint a kkv-k szabványosítási 
tevékenységeikben való részvételének 
növelését célzó egyéb intézkedésekről. E 
jelentést honlapjukon is közzéteszik.

Or. en

Módosítás 177
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, oly 
módon, hogy egyedi díjakat alkalmaznak 
a kkv-k szabványokhoz való hozzáférése 
tekintetében, és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat. A tagállamoknak 
annak a lehetőségét is meg kell 
vizsgálniuk, hogy felmentik a 
mikrovállalkozásokat az e szolgáltatások 
ellenében történő fizetés alól.
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Or. en

Módosítás 178
Silvana Koch-Mehrin

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványok kidolgozásához 
való hozzáférést, különösen az alábbiak 
révén:
a) a honlapjukon díjmentesen 
rendelkezésre bocsátják a szabványok 
kivonatát;
b) egyedi díjakat alkalmaznak a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférése esetében, 
és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat;
c) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
d) alacsony korlát mellett hozzáférést 
biztosítanak a kkv-k számára a 
szabványosítási tevékenységekben való 
részvételhez.

Or. en

Indokolás

Alapvető, hogy a kkv-k alacsony akadály mellett hozzáférjenek a szabványtervezetekhez. A 
műszaki bizottságokban vagy munkacsoportokban való részvétel költségekkel jár, ami 
egyrészt szükséges a szabványügyi szervezetek pénzügyi életképességének biztosításához, 
másrészt viszont ezek nem jelenthetnek olyan pénzügyi akadályt, amely lehetetlenné teszi a 
kkv-k e folyamatban való részvételét.
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Módosítás 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, 
különösen az alábbiak révén:
a) a honlapjukon díjmentesen 
rendelkezésre bocsátják a szabványok 
kivonatát;
b) egyedi díjakat alkalmaznak a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférése esetében, 
és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat;
c) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
d) a kkv-k számára szabad hozzáférést 
nyújtanak a szabványtervezetek 
kidolgozásában való részvételhez.
(2) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
éves jelentést küldenek az európai 
szabványügyi szervezeteknek az (1) 
bekezdés szerinti előírásoknak való 
megfelelés érdekében tett lépéseikről, 
valamint a kkv-k szabványosítási 
tevékenységeikben való részvételének 
növelését célzó egyéb intézkedésekről. E 
jelentést honlapjukon is közzéteszik.

Or. de

Indokolás

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
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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.

Módosítás 180
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

(1) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
elősegítik és lehetővé teszik a kkv-k 
számára a szabványokhoz és azok 
kidolgozásához való hozzáférést, 
különösen az alábbiak révén:
a) a honlapjukon díjmentesen 
rendelkezésre bocsátják a szabványok 
kivonatát;
b) egyedi díjakat alkalmaznak a kkv-k 
szabványokhoz való hozzáférése esetében, 
és csökkentett áron kínálnak 
szabványcsomagokat;
c) éves munkaprogramjukban 
meghatározzák a kkv-k érdeklődésére 
különösen számot tartó szabványosítási 
projekteket;
d) a kkv-k szabványosítási 
tevékenységekben való részvételéhez való 
ingyenes hozzáférés biztosítása, a többi 
érdekelt fél szabványosításban való 
részvételéhez kapcsolódó költségek 
egyidejű emelése nélkül.
(2) A nemzeti szabványügyi szervezetek 
éves jelentést küldenek az európai 
szabványügyi szervezeteknek az (1) 
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bekezdés szerinti előírásoknak való 
megfelelés érdekében tett lépéseikről, 
valamint a kkv-k szabványosítási 
tevékenységeikben való részvételének 
növelését célzó egyéb intézkedésekről. E 
jelentést honlapjukon is közzéteszik.

Or. en

Indokolás

Ha az érdekelt felek, köztük a kkv-k részt akarnak venni a szabványosításban az üzleti 
érdekeiknek megfelelő területeken, a kapcsolódó nemzeti bizottságok tagjává kell válniuk. A 
nemzeti bizottság költségeit rendszerint egy szakértőnkénti tagsági díj révén osztják el a részt 
vevő érdekelt felek között. E cikk rendelkezéseinek nem szabad olyan helyzetet előidézniük, 
amelyben az ipar más érdekelt feleit lényegében kötelezik arra, hogy támogassák a kkv-k 
részvételét.

Módosítás 181
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Hozzáférés a szabványosítási folyamathoz
A nemzeti szabványügyi szervezetek 
ingyenes hozzáférést biztosítanak a 
szabványosítási tevékenységeikben való 
részvételhez a mikro- és kisvállalkozások, 
a fogyasztók, köztük a fogyatékossággal 
élők, a környezetvédők, a munkavállalók 
és más társadalmi érdekcsoportok 
számára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás, amely az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés 
41. bekezdését tükrözi, nem lesz semmilyen kihatással a nemzeti szabványügyi testületek 
pénzügyi stabilitására, mert a korlátozott számú mikro- és kisvállalkozás, valamint a nemzeti 
szabványosítási tevékenységekben részt vevő társadalmi érdekcsoport által adott esetben 
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fizetett részvételi díjak a nemzeti szabványügyi testületek bevételének jelentéktelen részét 
teszik ki.

Módosítás 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A hatóságok európai szabványosítási 

folyamatban való részvétele
A tagállamok ösztönzik a hatóságok, 
különösen a piacfelügyeleti hatóságok 
részvételét a Bizottság által a 7. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kért 
szabványok kidolgozását vagy 
felülvizsgálatát célzó nemzeti 
szabványosítási tevékenységekben.

Or. en

Indokolás

A hatóságok részvételének biztosítása helyett sokkal reálisabb cél azok részvételének 
ösztönzése, amely éppúgy elismeri az általuk betöltött fontos szerepet.

Módosítás 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A hatóságok európai szabványosítási 

folyamatban való részvétele
A tagállamok ösztönzik a hatóságok, 
köztük a piacfelügyeleti hatóságok 
részvételét a Bizottság által a 7. cikk (1) 
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bekezdésével összhangban kért 
szabványok kidolgozását vagy 
felülvizsgálatát célzó nemzeti 
szabványosítási tevékenységekben.

Or. de

Indokolás

Az állam (a hatóságok) bevonása helyes és jó. Ennek azonban nemzeti szinten kell 
megvalósulnia. A szabványosításban való általános közreműködést nem szabad 
kötelezettségként bevezetni. Ez ütközik a szabványosítás önkéntességének elvével. Az állam 
részvétele rendszerint a közérdekű témákra fog korlátozódni.

Módosítás 184
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság éves európai 
szabványosítási munkaprogramot fogad el, 
amely tartalmazza azokat az európai 
szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk szerint európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni.

(1) A Bizottság éves európai 
szabványosítási munkaprogramot fogad el, 
amely tartalmazza azokat az európai 
szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk (1) bekezdése szerint európai 
szabványügyi testületeket szándékozik 
felkérni.

Or. en

Módosítás 185
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság éves európai 
szabványosítási munkaprogramot fogad el, 
amely tartalmazza azokat az európai 

1. Az európai szabványügyi testületekkel 
és az összes érdekelt féllel, a III. 
mellékletben említett szervezeteket is 



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

HU

szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk szerint európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni.

beleértve, folytatott konzultációt követően 
a Bizottság éves európai szabványosítási 
munkaprogramot fogad el, amely 
tartalmazza azokat az európai 
szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk szerint európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni.

Or. fr

Módosítás 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványosítási munkaprogram 
meghatározza a célkitűzéseket és 
politikákat azon európai szabványok és 
szabvány jellegű dokumentumok 
tekintetében, amelyek kidolgozására a 
Bizottság európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni. Sürgős 
esetekben a Bizottság előzetes jelzés nélkül
is felkérést adhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett európai 
szabványosítási munkaprogram 
meghatározza a célkitűzéseket és 
politikákat azon európai szabványok és 
szabvány jellegű dokumentumok 
tekintetében, amelyek kidolgozására a 
Bizottság európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni. Sürgős 
esetekben a Bizottság a 6. cikk (2a) 
bekezdésében említett európai 
szabványosítási rendszer stratégiájával 
foglalkozó fórummal folytatott egyeztetést 
követően is felkérést adhat.

Or. en

Módosítás 187
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az éves európai szabványosítási 
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munkaprogramot piaci relevanciájának 
biztosítása érdekében az összes érdekelt 
féllel közösen felülvizsgálatnak kell 
alávetni.

Or. en

Módosítás 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság létrehozza az európai 
szabványosítási rendszer stratégiájával 
foglalkozó fórumot, az európai politikai 
prioritások és kezdeményezések tervezése 
során az érintett európai 
érdekcsoportokkal és érdekelt felekkel –
köztük a III. mellékletben szereplő 
szervezetekkel – való egyeztetés és 
összehangolás érdekében. Ezzel a több 
érdekelt félből álló fórummal 
konzultálnak az (1) bekezdésben említett 
többéves európai szabványosítási 
munkaprogram elfogadása előtt és a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett minden 
szabványosítási kérelemről. Ezt a fórumot 
használják fel a COM(2011)311 bizottsági 
közleményben javasolt IKT-
szabványosítással foglalkozó, több 
érdekelt felet tömörítő európai 
platformként is. 

Or. en

Módosítás 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a Bizottság kérésében 
világosan megjelölt politikai 
célkitűzéseket, és konszenzuson kell 
alapulniuk.

Or. en

Módosítás 190
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum ésszerű határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk. E célból a Bizottság 
kérését az európai szabványügyi 
szervezetekkel és a 18a. cikkben említett, 
több érdekelt felet tömörítő európai 
platformban részt vevő érdekelt felekkel 
folytatott egyeztetést követően adják ki.

Or. en

Módosítás 191
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett kérést a 
megfelelő ágazati irányelv által létrehozott 
nemzeti szakértőkből álló bizottsággal, 
ésszerű határidőn belül folytatott 
egyeztetést követően fogadják el, 
amennyiben létezik ilyen bizottság.

Or. en

Módosítás 192
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, tiszteletben 
kell tartaniuk az egyetemes tervezés elvét,
figyelembe kell venniük a közérdeket és 
konszenzuson kell alapulniuk. Az európai 
szabványügyi testületeknek az 5. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott követelmény 
sérelme nélkül kell tiszteletben tartaniuk 
ezt a határidőt.

Or. fr

Módosítás 193
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk. Az érdekelt felek III. 
mellékletben említett európai szervezeteit 
megfelelően tájékoztatják.

Or. en

Módosítás 194
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk.

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket, ideértve a 
fogyatékkal élők hozzáférését, és 
konszenzuson kell alapulniuk.

Or. el

Módosítás 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványügyi testület a 
felkérés kézhezvételétől számított egy
hónapon belül köteles jelezni, hogy 
elfogadja-e az (1) bekezdésben említett 
felkérést.

(2) Az európai szabványügyi testület a 
felkérés kézhezvételétől számított három
hónapon belül köteles jelezni, amennyiben 
az előkészítési folyamat során megfelelő 
egyeztetést folytattak vele, hogy elfogadja-
e az (1) bekezdésben említett felkérést.

Or. en

Módosítás 196
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
említett elfogadásától számított három
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
említett elfogadásától számított egy
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak képesnek kell lennie éppolyan gyorsan dolgozni, mint az európai szabványügyi 
szervezeteknek, akik a 7. cikk (2) bekezdésében egyhónapos határidőt kaptak.

Módosítás 197
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben (3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
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említett elfogadásától számított három
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

említett elfogadásától számított két
hónapon belül tájékoztatja az európai 
szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

Or. en

Módosítás 198
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy egy harmonizált szabvány nem 
felel meg teljesen azoknak a 
követelményeknek, amelyekre az 
vonatkozik, és amelyek a vonatkozó uniós 
jogszabályban vannak meghatározva, 
értesíti a Bizottságot.

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az 
Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy 
egy harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a követelményeknek, 
amelyekre az vonatkozik, és amelyek a 
vonatkozó uniós jogszabályban vannak 
meghatározva, értesíti a Bizottságot.

Or. en

(Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
25. bekezdésének megfogalmazását.)

Indokolás

Mivel az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú félként vesz részt a rendes jogalkotási 
eljárásban, az Európai Parlamentnek jogot kell kapnia arra, hogy kifogást emeljen a 
harmonizált szabványok ellen.

Módosítás 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy egy harmonizált szabvány nem 
felel meg teljesen azoknak a 
követelményeknek, amelyekre az 
vonatkozik, és amelyek a vonatkozó uniós 
jogszabályban vannak meghatározva, 
értesíti a Bizottságot.

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az 
Erurópai Parlament úgy ítéli meg, hogy 
egy harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a követelményeknek, 
amelyekre az vonatkozik, és amelyek a 
vonatkozó uniós jogszabályban vannak 
meghatározva, értesíti a Bizottságot, és 
állítását részletes indokolással és 
bizonyítékokkal támasztja alá. A Bizottság 
késedelem nélkül összehívja a 6. cikk (2a) 
bekezdésében említett, az európai 
szabványosítási rendszer stratégiájával 
foglalkozó fórumot.

Or. en

Módosítás 200
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy harmonizált szabvány nem felel 
meg teljesen azoknak a követelményeknek, 
amelyekre az vonatkozik, és amelyek a 
vonatkozó uniós jogszabályban vannak 
meghatározva, értesíti a Bizottságot.

1. Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy harmonizált szabvány nem felel 
meg teljesen azoknak a követelményeknek, 
amelyekre az vonatkozik, és amelyek a 
vonatkozó uniós jogszabályban vannak 
meghatározva, kifogását részletesen 
kifejtve, és megindokolva értesíti a 
Bizottságot.

Or. pt

Indokolás

Az európai egységre és versenyképességre potenciális veszélyt jelentő nemzeti 
protekcionizmust el kell kerülni, ezért a tagállamoknak minden esetben indokolniuk kell a 
harmonizált szabvány minőségével kapcsolatos kifogásaikat.
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Módosítás 201
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy egy harmonizált szabvány nem 
felel meg teljesen azoknak a 
követelményeknek, amelyekre az 
vonatkozik, és amelyek a vonatkozó uniós 
jogszabályban vannak meghatározva, 
értesíti a Bizottságot.

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy egy harmonizált szabvány nem 
felel meg teljesen azoknak a 
követelményeknek, amelyekre az 
vonatkozik, és amelyek a vonatkozó uniós 
jogszabályban vannak meghatározva, 
értesíti a Bizottságot, és állítását részletes 
indokolással és bizonyítékokkal támasztja 
alá.

Or. en

Módosítás 202
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság honlapján közzéteszi és 
rendszeresen frissíti azoknak a 
harmonizált szabványoknak a jegyzékét, 
amelyek tekintetében a (2) bekezdésben 
említett határozat született.

Or. en

(Lásd az európai szabványosítás jövőjéről szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 
26. bekezdésének megfogalmazását.)

Indokolás

A piac biztonsága szempontjából fontos, hogy a Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy 
nem ismer el egy harmonizált szabványt a jogszabálynak való megfelelést biztosító 
szabványként, a lehető legátláthatóbb legyen.
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Módosítás 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot a 6. cikk (2a) bekezdésében 
említett, az európai szabványosítási 
rendszer stratégiájával foglalkozó 
fórummal folytatott egyeztetést követően, a 
18. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 204
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot az ésszerű határidőn belül a 
megfelelő ágazati irányelv által létrehozott 
nemzeti szakértőkből álló bizottsággal –
amennyiben létezik ilyen bizottság –
folytatott egyeztetést követően, a 18. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadó vizsgálati eljárás szerint 
kell elfogadni.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot a 6. cikk (2a) bekezdésében 
említett, az európai szabványosítási 
rendszer stratégiájával foglalkozó 
fórummal folytatott egyeztetést követően, a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadó vizsgálati eljárás szerint kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 206
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadó vizsgálati eljárás szerint 
kell elfogadni.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot az ésszerű határidőn belül a 
megfelelő ágazati irányelv által létrehozott 
nemzeti szakértőkből álló bizottsággal –
amennyiben létezik ilyen bizottság –
folytatott egyeztetést követően, a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett tanácsadó 
vizsgálati eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a Bizottságot nem tájékoztatták 
egy harmonizált szabvánnyal szembeni 
kifogásról, vagy úgy ítélte meg, hogy a 
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kifogás nem indokolt, azt késedelem 
nélkül közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

Or. en

Módosítás 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások és alkalmazása
elismerése az IKT területén

Or. en

Módosítás 209
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások és alkalmazása
elismerése az IKT területén

Or. en

Módosítás 210
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások és alkalmazása
elismerése az IKT területén
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Or. en

Módosítás 211
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások és alkalmazása
elismerése az IKT területén

Or. en

Módosítás 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírásokra való hivatkozás az 
IKT területén

Or. en

Indokolás

A szabványokra való hivatkozás a szokásosan használt kifejezés, nem pedig a szabványok 
elismerése.

Módosítás 213
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 

A Bizottság a tagállamok, a hatóságok 
javaslatára vagy saját kezdeményezésére a 
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kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő, nemzeti, 
európai vagy nemzetközi szabványnak nem 
minősülő, IKT területére tartozó műszaki 
előírásokat az európai szabványügyi 
szervezetekkel és a 2011. november 28-i 
bizottsági határozattal (2011/C 349/04) 
létrehozott, IKT-szabványosítással 
foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő 
európai platformmal folytatott egyeztetést 
követően olyan szabványként ismerhet el, 
amely a közbeszerzésben hivatkozásként 
felhasználható.

Or. en

Módosítás 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat az összes érdekelt fél, 
köztük az európai szabványügyi 
szervezetek képviselőivel folytatott 
egyeztetést követően IKT-szabványként 
ismerhet el.

Or. en

Módosítás 215
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

A Bizottság egy tagállam javaslatára vagy 
saját kezdeményezésére az európai 
szabványügyi szervezetekkel folytatott 
egyeztetést követően határozhat a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő, nemzeti, 
európai vagy nemzetközi szabványnak nem 
minősülő IKT műszaki előírások 
elismeréséről és használatáról.

Or. en

Módosítás 216
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére, az összes érdekelt féllel 
folytatott egyeztetést követően a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő, nemzeti, 
európai vagy nemzetközi szabványnak nem 
minősülő műszaki előírásokat IKT-
szabványként ismerhet el.

Or. en

Módosítás 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
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említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokra IKT-szabványként 
hivatkozhat.

Or. en

Indokolás

A szabványokra való hivatkozás a szokásosan használt kifejezés, nem pedig a szabványok 
elismerése.

Módosítás 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el.

A Bizottság egy tagállam vagy a 
2004/18/EK irányelvben említett hatóságok 
javaslatára vagy saját kezdeményezésére, 
az európai szabványügyi szervezetekkel és 
az érintett érdekelt felekkel folytatott 
egyeztetést követően a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
használhat.

Or. en

Módosítás 219
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés



PE480.857v02-00 92/118 AM\893852HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikkben említett IKT-szabványok a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben, 
valamint a 2342/2002/EK rendeletben 
említett közös műszaki előírásnak 
minősülnek.

Az e rendelet 9. cikkében említett IKT 
műszaki előírások a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvben, valamint a 
2342/2002/EK rendeletben említett közös 
műszaki előírásnak minősülnek.

Or. en

Módosítás 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikkben említett IKT-szabványok a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben, 
valamint a 2342/2002/EK rendeletben 
említett közös műszaki előírásnak 
minősülnek.

A 9. cikkben említett elismert IKT-
szabványok a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelvben, valamint a 2342/2002/EK 
rendeletben említett közös műszaki 
előírásnak minősülnek.

Or. en

Módosítás 221
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az IKT-szabványok felhasználása a 
szociális szolgáltatások, köztük az 

egészségügyi szolgáltatások 
vonatkozásában

Ez a rendelet nem érinti a 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványokat. 
Az európai szabványosítási rendszer 
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figyelembe veszi a szociális szolgáltatások, 
köztük az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtását megkönnyítő általános 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 222
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai szabványok vagy szabvány 
jellegű dokumentumok ellenőrzése 
minőségi szempontból és a vonatkozó 
uniós politikáknak és jogszabályoknak 
való megfelelés szempontjából;

törölve

Or. en

Módosítás 223
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek, szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 
megfelelőség értékelése, valamint az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát csökkentő 
intézkedések;

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek, szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 
megfelelőség értékelése, valamint az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát csökkentő 
intézkedések, anélkül hogy ez a nyitottság, 
a minőség, az átláthatóság és a 
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valamennyi érdekelt fél közötti 
konszenzus elvének kárára válna;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek, szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 
megfelelőség értékelése, valamint az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát csökkentő 
intézkedések;

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek, ezen belül nemzetközi 
együttműködés, szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 
megfelelőség értékelése, valamint az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát csökkentő 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 225
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek, szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 
előkészítő vagy kiegészítő munka, mint 
például tanulmányok, együttműködési 
tevékenységek (ezen belül nemzetközi 
együttműködés), szemináriumok, 
értékelések, összehasonlító elemzések, 
kutatómunka, laboratóriumi munka, 
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megfelelőség értékelése, valamint az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát csökkentő 
intézkedések;

laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 
megfelelőség értékelése, valamint olyan
intézkedések, amelyek célja, hogy az 
európai szabványok vagy szabvány jellegű 
dokumentumok kidolgozásának és 
felülvizsgálatának időtartamát a műszaki 
és pénzügyi korlátokon belül a lehető 
legmesszebb menően csökkentsék, anélkül 
hogy ez a nyitottság, a minőség, az 
átláthatóság és a valamennyi érdekelt fél 
közötti konszenzus elvének kárára válna;

Or. en

Módosítás 226
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is. Ezeket a 
tevékenységeket bármely másik 
résztvevővel azonos mértékben 
hozzáférhetővé kell tenni a 
fogyatékossággal élők számára is;

Or. en

Módosítás 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a nemzetközi 
szabályozási párbeszédet, a technikai 
munka előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

Or. en

Módosítás 228
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
nemzetközi és szabályozási párbeszédeket, 
a szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

Or. en

Módosítás 229
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 

d) az európai szabványügyi testületek 
központi titkárságainak tevékenységei, 
ideértve a politika kialakítását, a 
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szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

szabványok területén folytatott nemzetközi 
együttműködést és párbeszédeket, a 
szabványosítási tevékenységek 
összehangolását, a technikai munka 
előkészítését és az érdekelt felek 
információkkal való ellátását is;

Or. en

Módosítás 230
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e point

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok szükség szerinti
fordítása az európai szabványügyi 
testületek munkanyelvétől eltérő uniós 
hivatalos nyelvekre vagy kellően indokolt 
esetben az unió hivatalos nyelveitől eltérő 
nyelvekre;

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok fordítása az európai 
szabványügyi testületek munkanyelvétől 
eltérő uniós hivatalos nyelvekre vagy 
kellően indokolt esetben az unió hivatalos 
nyelveitől eltérő nyelvekre;

Or. el

Módosítás 231
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő, hozzáférhető
tájékoztatások, ideértve az útmutatók és a 
legjobb gyakorlatra vonatkozó 
tájékoztatások készítését, valamint a 
tudatosságot növelő intézkedéseket is. 
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Ezek a tájékoztatások és anyagok a 
fogyatékossággal élők számára is 
rendelkezésre állnak;

Or. en

Módosítás 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is. Ezek az tájékoztatások 
és anyagok hozzáférhető elektronikus 
formátumban és/vagy a fogyatékossággal 
élők számára hozzáférhető formátumban 
állnak rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 233
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;

(f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók, a 
szabványkivonatok és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;
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Or. fr

Indokolás

Összetett voltuk, valamint a források vagy a jártasság hiánya gyakran eltántorítják a kis- és 
középvállalkozásokat a szabványok használatától. Ezért a szabványok használatának 
megkönnyítése érdekében megfelelő információkat tartalmazó kivonatokat kell rendelkezésre 
bocsátani.

Módosítás 234
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f point

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és érthetően bemutató
tájékoztatók, többek között útmutatók, 
rövid szabványismertetők, a legjobb 
gyakorlatok gyűjteménye, tudatosságot 
növelő kampányok, valamint képzési 
programok  formájában;

Or. el

Módosítás 235
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a harmonizált szabványok díjmentes 
terjesztése;

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szabványokat az európai jogszabályok ténylegesen kötelezővé teszik, ahogyan a 
„harmonizált szabványok esetében, ezeknek díjmentesen rendelkezésre kell állniuk. A vasúti 
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ágazatban a harmonizált szabványokat úgy alakítják ki, hogy biztosítsák a vasútak 
átjárhatóságáról szóló 2008/5/EK irányelven alapuló átjárhatósági műszaki előírásoknak 
(ÁME-k) való megfelelőségre vonatkozó vélelmet. Ezeknek a szabványoknak kvázi kötelező 
jellegük miatt ingyenesen rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 236
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) jogi és műszaki szakértői vizsgálatok, 
ideértve az európai szabványok és az 
európai szabvány jellegű dokumentumok 
iránti igény és kidolgozásának 
vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat 
is;

(b) jogi és műszaki szakértői vizsgálatok, 
ideértve az európai szabványok és az 
európai szabvány jellegű dokumentumok 
iránti igény és kidolgozásának 
vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat, 
vagy a szakértőképzéseket is;

Or. fr

Módosítás 237
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) intézkedési támogatások; a) intézkedési támogatások, az európai 
szabványügyi szervezetek által javasolt 
éves indikatív munkaterv alapján;

Or. en

Módosítás 238
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) működési támogatások az európai 
szabványügyi testületek és a III. 
mellékletben említett szervezetek számára, 
az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben 
meghatározott szabályok szerint. A 
működési támogatás meghosszabbítás 
esetén nem csökken automatikusan.

b) működési támogatások az európai 
szabványügyi szervezetek és a III. 
mellékletben említett szervezetek számára, 
az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben 
meghatározott szabályok szerint. A 
működési támogatás meghosszabbítás 
esetén nem csökken automatikusan.

Or. en

Módosítás 239
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság biztosítja, hogy az 
intézkedési támogatásokra és a működési 
támogatásokra vonatkozó javaslatokat az 
európai szabványügyi szervezetek általi 
benyújtásukat követően két hónapon belül 
értékeljék, és amennyiben a javaslatokat 
jóváhagyják, a szerződéseket további két 
hónapon belül alá lehessen írni.

Or. en

Módosítás 240
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
típusonként a támogatások összegéről és 

(3) A Bizottság az európai szabványügyi 
szervezetekkel megállapodik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
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legnagyobb százalékos arányáról. típusonként a támogatások összegéről és 
legnagyobb százalékos arányáról. Ezt a 
megállapodást egy többéves pénzügyi 
tervre kell alapozni a valamennyi érintett 
bizottsági szolgálatra alkalmazandó 
világos iránymutatás mellett.

Or. en

Módosítás 241
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
típusonként a támogatások összegéről és 
legnagyobb százalékos arányáról.

(3) A Bizottság az európai szabványügyi 
testületekkel folytatott egyeztetést 
követően rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben említett finanszírozási 
módokról, valamint tevékenységi 
típusonként a támogatások összegéről és 
legnagyobb százalékos arányáról.

Or. en

Módosítás 242
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen túlmenően, a fentiek ellenére, a 
Bizottság az intézkedési támogatások 
tekintetében megállapodik az éves 
munkaterv finanszírozásának 
százalékarányáról.

Or. en
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Módosítás 243
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet biztosítanak a szabványosítás 
során.

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet biztosítanak a szabványosítás 
során, feltéve hogy ezen érdekcsoportok 
érintett szakértői rendelkezésre állnak és 
hajlandók részt venni.

Or. en

Módosítás 244
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet biztosítanak a szabványosítás 
során.

(b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet és részvételt biztosítanak a 
szabványosítás során.

Or. fr

Módosítás 245
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet biztosítanak a szabványosítás 
során.

b) az európai szabványügyi szervezetek 
lehetővé teszik a kkv-k, fogyasztóvédelmi 
szervezetek, munkavállalók,
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
részvételt a szabványosítás során. 

Or. en

Módosítás 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az IKT területén a szabványok 
elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben 
meghatározott kritériumok műszaki 
fejlődéshez történő igazítása;

b) az IKT területén a műszaki előírások 
alkalmazására vonatkozó, a II. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
műszaki fejlődéshez történő igazítása;

Or. en

Módosítás 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az a) és a b) pontban említett 
határozatokat az európai szabványügyi 
szervezetekkel és a 6. cikk (2a) 
bekezdésében említett, az európai 
szabványosítási rendszer stratégiájával 
foglalkozó fórummal folytatott egyeztetést 
követően fogadják el.
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Or. en

Módosítás 248
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az a) és a b) pontban említett 
határozatokat az európai szabványügyi 
szervezetekkel folytatott egyeztetést 
követően fogadják el.

Or. en

Indokolás

A döntések alapvetőek a szabványosítási rendszer szempontjából, következésképpen be kell 
vonni az európai szabványügyi szervezeteket.

Módosítás 249
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság. A bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik az európai és nemzeti 
szabványügyi szervezetekkel.

Or. en

Indokolás

A döntések alapvetőek a szabványosítási rendszer szempontjából, ezért szükséges bevonni az 
európai szabványügyi szervezeteket.
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Módosítás 250
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Több érdekelt felet tömörítő platform

(1) Egy több érdekelt felet tömörítő 
platformot hoznak létre, hogy tanácsot 
adjon a Bizottságnak és a 18. cikkben 
említett bizottságnak az európai 
szabványosítási politika végrehajtásával 
kapcsolatos ügyekben, a szabványosítás 
szabályozási megközelítésével, valamint 
gazdasági és társadalmi hatásával 
összefüggésben.
(2) A több érdekelt felet tömörítő platform 
a következőkből áll:
a) a tagállami hatóságok képviselői;
b) a III. mellékletben említett európai 
szervezetek;
c) az európai szabványügyi szervezetek;
d) az ipart és más társadalmi érdekelt 
feleket képviselő európai szervezetek.
(3) A több érdekelt felet tömörítő 
platformmal egyeztetni kell:
a) az új szabványokra irányuló, európai 
szabványügyi szervezeteknek szóló, 7. cikk 
(1) bekezdése szerinti kérések előkészítése 
során;
b) amennyiben valamely érintett érdekelt 
fél, ideértve a piacfelügyeleti hatóságokat, 
hiányosságot állapít meg a 
szabványokban.  

Or. en

Módosítás 251
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek e 
rendelet végrehajtásáról éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek 
részletes tájékoztatást kell tartalmazni az 
alábbiakról:

(1) Az európai szabványügyi testületek e 
rendelet végrehajtásáról éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek 
tájékoztatást kell tartalmazni az 
alábbiakról:

Or. en

Módosítás 252
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet a hatálybalépése után öt 
évvel felül kell vizsgálni a célkitűzéseihez 
képest történt előrelépés értékelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 253
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. cikk (3) bekezdésében az első 
francia bekezdést el kell hagyni;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az érintett cikk a megbízásokról szól. A jogalkotási javaslat 7. cikkéből eltűnt a megbízások 
koncepciója, és az egy hónapnál rövidebb időszak megakadályozza, hogy az európai 
szabványügyi szervezetek érdemi egyeztetést folytassanak az európai szabványügyi 
szervezetekkel. A vasúttal kapcsolatos szabványosításra vonatkozó megbízásokat mostanáig 
kettős bizottsági meghallgatás útján hagyták jóvá: az ágazati bizottság véleménye és a 
szabványokkal és műszaki szabályokkal foglalkozó bizottság jóváhagyása alapján.

Módosítás 254
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi a nemzeti 
szabványügyi testületek jegyzékét és annak 
minden későbbi módosítását.

A Bizottság az európai szabványügyi 
szervezetekkel folytatott koordinációt 
követően az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi a nemzeti 
szabványügyi szervezetek jegyzékét és 
annak minden későbbi módosítását.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak bármilyen módosítás előtt egyeztetnie kell az európai szabványügyi 
szervezetekkel. Ez a koordináció biztosítani fogja a rendszer és a nemzeti hatáskör-átruházás 
elvének következetességét.

Módosítás 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi a nemzeti 
szabványügyi testületek jegyzékét és annak 
minden későbbi módosítását.

A Bizottság az európai szabványügyi 
szervezetekkel folytatott konzultációt 
követően honlapján és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzéteszi a nemzeti 
szabványügyi szervezetek jegyzékét és 
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annak minden későbbi módosítását.

Or. en

Módosítás 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ IKT TERÜLETÉN A MŰSZAKI 
ELŐÍRÁSOK ELISMERÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

AZ IKT TERÜLETÉN A MŰSZAKI 
ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSÁRA 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Or. en

Módosítás 257
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a műszaki előírást a piacon vagy a 
szabvány által érintett piac minden 
szereplője számára hozzáférhető, nyilvános 
döntéshozatali folyamatban dolgozták ki.

a műszaki előírást a piacon vagy a műszaki 
előírás által érintett piac minden érdekelt 
fele számára hozzáférhető, nyilvános 
döntéshozatali folyamatban dolgozták ki.

Or. en

Módosítás 258
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a kiegyensúlyozottságra való törekvés iii) a kiegyensúlyozottságra való törekvés 
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miatt az érdekelt felek minden csoportja 
számára biztosított volt a részvételi
lehetőség.

miatt az érdekelt felek minden csoportja 
számára biztosított volt a részvételi 
lehetőség.

Or. en

Módosítás 259
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő képviselet:
i. a műszaki előírásokat az összes érdekelt 
fél részvételével dolgozták ki;
ii. az érdekelt felek valamennyi 
csoportjának képviselete kiegyensúlyozott 
volt.

Or. en

Módosítás 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a műszaki leírások végrehajtásához 
alapvető szellemitulajdon-jogok használata 
a kérelmezőknek (tisztességes) ésszerű és 
nem diszkriminatív ((F)RAND) alapon 
engedélyezett, ami – a szellemitulajdon-
jog birtokosának belátása szerint – az 
alapvető szellemi tulajdon használatának 
vissztehermentes engedélyezését is 
magában foglalja.

c) a műszaki leírások végrehajtásához 
alapvető szellemitulajdon-jogok használata 
a kérelmezőknek (tisztességes) ésszerű és 
nem diszkriminatív ((F)RAND) alapon 
engedélyezett, ami az alapvető szellemi 
tulajdon használatának vissztehermentes 
engedélyezését is magában foglalja.

Or. en
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Módosítás 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) következetesség: 
az előírások nem ütköznek meglévő 
európai vagy nemzetközi szabványokkal.

Or. en

Indokolás

A versenyképességi és innovációs célkitűzések eléréséhez alapvető az európai szabványok 
globális szintű összhangja és integrációja.

Módosítás 262
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a koherencia elvének tiszteletben 
tartása: a műszaki előírások nem 
ellentétesek a meglévő vagy a kidolgozás 
alatt álló nemzeti, európai és nemzetközi 
szabványokkal, és nem kettőzik meg 
azokat.

Or. fr

Módosítás 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 pont – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) hitelesítési folyamat: 
Az előírásokat egy hitelesítési folyamatot 
követően hagyták jóvá, amely magában 
foglalt egy európai és nemzeti 
szabványügyi testületek részvételével 
folytatott nyilvános konzultációt.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az új szabványok illeszkedjenek a meglévő rendszerbe, és hogy ne 
jöjjenek létre az egymással ütköző szabványokból eredően a kereskedelmet és az innovációt 
gátló akadályok. E tekintetben segíthet az erőteljes hitelesítési folyamat.

Módosítás 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

a) A kézműipart és kkv-kat az európai 
szabványosítási tevékenységek során 
képviselő olyan horizontális európai 
szervezet, amely:

Or. en

Módosítás 265
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai és nemzeti szervezet, amely:
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Or. de

Indokolás

A piac szabványtervezetekhez való közelsége és azok gyakorlati alkalmazhatósága miatt a 
kkv-k és képviselőik szabványosítási folyamatokba való jobb bevonását célzó párbeszédet úgy 
kell kialakítani, hogy továbbra is lehetőség maradjon a nemzeti szint közvetlen részvételére, 
nemzetközi szűrés nélkül. A kkv-k bevonásának a nemzeti szabványügyi testületeken keresztül 
megvalósuló eddigi formáját már csak a strukturált párbeszéd érdekében sem szabad 
megtorpedózni.

Módosítás 266
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a fogyasztói érdekeknek az 
európai szabványosítási folyamatban való 
képviselete;

ii) alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a fogyasztói érdekeknek, 
beleértve a különösen a szellemi vagy testi 
fogyatékosság, az életkoruk vagy 
hiszékenységük miatt kiszolgáltatott 
fogyasztók érdekeinek az európai 
szabványosítási folyamatban való 
képviselete;

Or. fr

Módosítás 267
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A társadalmi az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

d) A társadalmi érdekeket az európai 
szabványosítási tevékenységek során 
képviselő olyan európai szervezet, értve ez 
alatt a szakszervezeteket és a 
munkavállalókat képviselő szervezeteket,
amely:
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Or. en

Módosítás 268
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A társadalmi az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

d) A munkahelyi egészséggel és 
biztonsággal kapcsolatos munkavállalói 
érdekeket az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

Or. en

Indokolás

A III. melléklet d) pontjának célja az európai szabványosítási tevékenységek során a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos munkavállalói érdekeket képviselő 
európai szervezetek felölelése. A „társadalmi� szó azonban túlságosan tág, és 
jogbizonytalanságot teremthet. Az egyéb társadalmi érdekeket képviselő európai szervezetek 
felölelése egy külön módosítás bevezetésével valósul meg.

Módosítás 269
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. nem kormányzati, nonprofit szervezet, 
független bárminemű ipari, kereskedelmi 
és üzleti érdektől, és egyéb 
összeférhetetlenség sem áll fenn.

i. nem kormányzati, nonprofit, 
reprezentatív szervezet, független 
bárminemű ipari, kereskedelmi és üzleti 
érdektől, és egyéb összeférhetetlenség sem 
áll fenn.

Or. en
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Módosítás 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. nem kormányzati, nonprofit szervezet, 
független bárminemű ipari, kereskedelmi 
és üzleti érdektől, és egyéb 
összeférhetetlenség sem áll fenn.

i. nem kormányzati, nonprofit, 
reprezentatív szervezet, független 
bárminemű ipari, kereskedelmi és üzleti 
érdektől, és egyéb összeférhetetlenség sem 
áll fenn.

Or. en

Módosítás 271
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek az 
európai szabványosítási folyamatban való 
képviselete;

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek és a 
kiszolgáltatott csoportoknak, mint például 
a fogyatékossággal élőknek az európai 
szabványosítási folyamatban való 
képviselete;

Or. en

Módosítás 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek az 
európai szabványosítási folyamatban való 

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek és 
különösen a kiszolgáltatott csoportoknak, 
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képviselete; mint például a fogyatékossággal élőknek
az európai szabványosítási folyamatban 
való képviselete;

Or. en

Módosítás 273
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek az 
európai szabványosítási folyamatban való 
képviselete; 

ii) alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a kiszolgáltatott csoportok –
mint a fogyatékkal élők – a társadalmi 
érdekeinek az európai szabványosítási 
folyamatban való képviselete; 

Or. el

Módosítás 274
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek az 
európai szabványosítási folyamatban való 
képviselete;

ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a munkavállalói érdekeknek 
az európai szabványosítási folyamatban 
való képviselete;

Or. en

Indokolás

A III. melléklet d) pontjának célja az európai szabványosítási tevékenységek során a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos munkavállalói érdekeket képviselő 
európai szervezetek felölelése. A „társadalmi� szó azonban túlságosan tág, és 
jogbizonytalanságot teremthet. Az egyéb társadalmi érdekeket képviselő európai szervezetek 
felölelése egy külön módosítás bevezetésével valósul meg.
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Módosítás 275
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a tagállamok legalább kétharmadában 
nemzeti nonprofit társadalmi szervezetek 
részéről megbízást kapott a társadalmi
érdekeknek az európai szintű 
szabványosítási folyamatban való 
képviseletére.

iii. a tagállamok legalább kétharmadában 
nemzeti nonprofit munkavállalói
szervezetek részéről megbízást kapott a 
munkavállalói érdekeknek az európai 
szintű szabványosítási folyamatban való 
képviseletére.

Or. en

Indokolás

A III. melléklet d) pontjának célja az európai szabványosítási tevékenységek során a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos munkavállalói érdekeket képviselő 
európai szervezetek felölelése. A „társadalmi� szó azonban túlságosan tág, és 
jogbizonytalanságot teremthet. Az egyéb társadalmi érdekeket képviselő európai szervezetek 
felölelése egy külön módosítás bevezetésével valósul meg.

Módosítás 276
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A b), c) és d) pontban említettektől 
különböző egyéb társadalmi érdekeket az 
európai szabványosítási tevékenységek 
során képviselő olyan európai szervezet, 
amely:
i. nem kormányzati, nonprofit szervezet, 
független bárminemű ipari, kereskedelmi 
és üzleti érdektől, és egyéb 
összeférhetetlenség sem áll fenn;
ii. alapító okiratban foglalt célja és 
tevékenysége a társadalmi érdekeknek az 
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európai szabványosítási folyamatban való 
képviselete;
iii. a tagállamok legalább kétharmadában 
nemzeti nonprofit társadalmi szervezetek 
részéről megbízást kapott a társadalmi 
érdekeknek az európai szintű 
szabványosítási folyamatban való 
képviseletére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetőséget nyit a társadalmi érdekeket képviselő olyan egyéb európai 
szervezetek Unió általi létrehozására és jövőbeni támogatására, amelyeket a III. melléklet 
egyelőre nem ölel fel, feltéve hogy ezek megfelelnek az abban megszabott kritériumoknak.


