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Amendement 66
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpwetgevingsresolutie
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel en 
consumenten in het bijzonder ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de veiligheid en waarde voor de 
consumenten toeneemt.

Or. pt

Motivering

Consumentbescherming en productveiligheid dienen een constante zorg te zijn om het 
Europese concurrentievermogen en de interne markt te versterken.

Amendement 67
Franz Obermayr

Ontwerpverordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

(2) Europese normalisatie kan tevens het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
vergroten doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen dragen bij tot de 
economische vervlechting op de interne 
markt en kunnen de ontwikkeling van 
nieuwe en betere producten of markten en 
betere leveringsvoorwaarden bevorderen.
Hierdoor vergroten normen gewoonlijk de 
concurrentie, terwijl de productie- en 
verkoopkosten afnemen, wat de economie 
als geheel ten goede komt. Normen kunnen 
ertoe bijdragen de kwaliteit op peil te
houden en te verbeteren en fungeren als 
indicator voor interoperabiliteit en 
compatibiliteit.

Or. de

Amendement 68
Franz Obermayr

Ontwerpverordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese normalisatie-instellingen,
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

(3) De Europese normalisatie-instellingen, 
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen, 
waarbij gewaarborgd moet worden dat 
belanghebbendengroepen, waaronder 
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vertegenwoordigers van het mkb en 
instanties voor consumentenbescherming, 
al in een vroeg stadium bij het proces 
worden betrokken en dat er naar hun visie 
wordt geluisterd.

Or. de

Amendement 69
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpverordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese normalisatie-instellingen,
namelijk het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees Comité 
voor Elektrotechnische Normalisatie
(Cenelec) en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

(3) Het Europese normalisatiesysteem 
moet een vrijwillig en marktgestuurd 
proces blijven en gebaseerd zijn op de 
beginselen voor normalisatie, zoals die in 
de context van de Overeenkomst inzake 
technische handelsbelemmeringen door 
de Wereldhandelsorganisatie zijn 
opgesteld. De Europese
normalisatie-instellingen, namelijk het 
Europees Comité voor Normalisatie
(CEN), het Europees Comité voor 
Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) 
en het Europees Instituut voor 
Telecommunicatienormen (ETSI), moeten 
de Europese normen blijven vaststellen.

Or. en

Motivering

De mededeling van de Commissie aangaande een strategische visie op de Europese normen 
((2011) 311 definitief), verwijst naar de WTO Technische Handelsbelemmeringen als een 
internationaal overeengekomen basis voor de kernprincipes voor normalisering. In de context 
van deze regelgeving en conform met de inzet van de EU om internationale 
normaliseringssamenwerking aan te prijzen, zou er verwezen moeten worden naar 
internationaal erkende WTO-criteria; het oplijsten van nieuwe principes zou in strijd kunnen 
zijn met deze criteria.
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Amendement 70
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, vooral 
omdat de naleving van deze normen voor 
producten die op de markt zullen worden 
aangeboden het vermoeden van 
conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, 
bijvoorbeeld omdat de naleving van deze 
normen voor producten die op de markt 
zullen worden aangeboden het vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Or. en

Motivering

Een meerderheid van de normen steunt niet direct het Europese beleid en de Europese 
wetgeving, waardoor de tekst misleidend kan zijn.

Amendement 71
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Europees Parlement en de 
Raad dienen de essentiële eisen in de EU-
wetgeving aan de harmonisatie van de 
voorwaarden voor het op de markt 
brengen van producten nauwkeurig te 
definiëren, om te voorkomen dat de 
doelstellingen en de mate van 
bescherming zoals die in de wetgeving is 
vastgelegd, door de normalisatie-
instanties verkeerd worden 
geïnterpreteerd.

Or. en
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Motivering

Zie de formulering van paragraaf 15 van het verslag van het Europees Parlement over de 
toekomst van de Europese normalisatie (A7-0276/2010).

Amendement 72
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(5 bis) De Resolutie van het Europees 
Parlement van 21 oktober 2010 over de 
toekomst van de Europese normalisatie 
bevat een belangrijk aantal strategische 
aanbevelingen met betrekking tot de 
herziening van het Europese 
normalisatiesysteem.

Or. en

Amendement 73
Franz Obermayr

Ontwerpverordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Bij de ontwikkeling van 
geharmoniseerde normen dient de 
Commissie altijd het 
proportionaliteitsbeginsel in acht te 
nemen; normen die voor de burger 
onnodig en onbegrijpelijk lijken te zijn 
moeten worden vermeden.

Or. de
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Amendement 74
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt5 stelt algemene 
bepalingen vast ter vergemakkelijking van 
de uitoefening van de vrijheid van 
vestiging van dienstverrichters en het vrije 
verkeer van diensten, met waarborging van 
een hoge kwaliteit van de diensten. Die 
richtlijn verplicht de lidstaten in 
samenwerking met de Commissie de 
ontwikkeling van vrijwillige Europese 
normen aan te moedigen, teneinde de 
compatibiliteit tussen de diensten van 
dienstverrichters uit verschillende lidstaten, 
de informatie aan de afnemer en de 
kwaliteit van dienstverrichtingen te 
verbeteren. Richtlijn 98/34/EG is echter 
alleen van toepassing op normen voor 
producten; normen voor diensten vallen er 
niet uitdrukkelijk onder. In de dagelijkse 
praktijk van de interne markt wordt het 
onderscheid tussen diensten en goederen 
echter minder belangrijk. Normen voor 
producten kunnen in de praktijk niet altijd 
duidelijk worden onderscheiden van 
normen voor diensten. Veel productnormen 
hebben een dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 
voor diensten.

(7) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt5 stelt algemene 
bepalingen vast ter vergemakkelijking van 
de uitoefening van de vrijheid van 
vestiging van dienstverrichters en het vrije 
verkeer van diensten, met waarborging van 
een hoge kwaliteit van de diensten, met 
uitzondering van door 
beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidssector verleende 
gezondheidszorg- en farmaceutische 
diensten. Die richtlijn verplicht de lidstaten 
in samenwerking met de Commissie de 
ontwikkeling van vrijwillige Europese 
normen aan te moedigen, teneinde de 
compatibiliteit tussen de diensten van 
dienstverrichters uit verschillende lidstaten, 
de informatie aan de afnemer en de 
kwaliteit van dienstverrichtingen te 
verbeteren. Richtlijn 98/34/EG is echter 
alleen van toepassing op normen voor 
producten; normen voor diensten vallen er 
niet uitdrukkelijk onder. In de dagelijkse 
praktijk van de interne markt wordt het 
onderscheid tussen diensten en goederen 
echter minder belangrijk. Normen voor 
producten kunnen in de praktijk niet altijd 
duidelijk worden onderscheiden van 
normen voor diensten. Veel productnormen 
hebben een dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 
voor diensten.
__________________
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1 OJ L, 27.12.2006

Or. en

Amendement 75
Othmar Karas

Ontwerpverordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt5 stelt algemene 
bepalingen vast ter vergemakkelijking van 
de uitoefening van de vrijheid van 
vestiging van dienstverrichters en het vrije 
verkeer van diensten, met waarborging van 
een hoge kwaliteit van de diensten. Die 
richtlijn verplicht de lidstaten in 
samenwerking met de Commissie de 
ontwikkeling van vrijwillige Europese 
normen aan te moedigen, teneinde de 
compatibiliteit tussen de diensten van 
dienstverrichters uit verschillende lidstaten, 
de informatie aan de afnemer en de 
kwaliteit van dienstverrichtingen te 
verbeteren. Richtlijn 98/34/EG is echter 
alleen van toepassing op normen voor 
producten; normen voor diensten vallen er 
niet uitdrukkelijk onder. In de dagelijkse 
praktijk van de interne markt wordt het 
onderscheid tussen diensten en goederen 
echter minder belangrijk. Normen voor 
producten kunnen in de praktijk niet altijd 
duidelijk worden onderscheiden van 
normen voor diensten. Veel productnormen 
hebben een dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 

(7) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt stelt algemene bepalingen 
vast ter vergemakkelijking van de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging 
van dienstverrichters en het vrije verkeer 
van diensten, met waarborging van een 
hoge kwaliteit van de diensten, behalve 
door beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidssector verleende medische en 
farmaceutische diensten. Die richtlijn 
verplicht de lidstaten in samenwerking met 
de Commissie de ontwikkeling van 
vrijwillige Europese normen aan te 
moedigen, teneinde de compatibiliteit 
tussen de diensten van dienstverrichters uit 
verschillende lidstaten, de informatie aan 
de afnemer en de kwaliteit van 
dienstverrichtingen te verbeteren.
Richtlijn 98/34/EG is echter alleen van 
toepassing op normen voor producten;
normen voor diensten vallen er niet 
uitdrukkelijk onder. In de dagelijkse 
praktijk van de interne markt wordt het 
onderscheid tussen diensten en goederen 
echter minder belangrijk. Normen voor 
producten kunnen in de praktijk niet altijd 
duidelijk worden onderscheiden van 
normen voor diensten. Veel productnormen 
hebben een dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
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voor diensten. worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 
voor diensten.

Or. en

Amendement 76
Toine Manders

Ontwerpverordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt5 stelt algemene bepalingen 
vast ter vergemakkelijking van de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging 
van dienstverrichters en het vrije verkeer 
van diensten, met waarborging van een 
hoge kwaliteit van de diensten. Die 
richtlijn verplicht de lidstaten in 
samenwerking met de Commissie de 
ontwikkeling van vrijwillige Europese 
normen aan te moedigen, teneinde de 
compatibiliteit tussen de diensten van 
dienstverrichters uit verschillende lidstaten, 
de informatie aan de afnemer en de 
kwaliteit van dienstverrichtingen te 
verbeteren. Richtlijn 98/34/EG is echter 
alleen van toepassing op normen voor 
producten; normen voor diensten vallen er 
niet uitdrukkelijk onder. In de dagelijkse 
praktijk van de interne markt wordt het 
onderscheid tussen diensten en goederen 
echter minder belangrijk. Normen voor 
producten kunnen in de praktijk niet altijd 
duidelijk worden onderscheiden van 
normen voor diensten. Veel productnormen 
hebben een dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt stelt algemene bepalingen vast ter 
vergemakkelijking van de uitoefening van 
de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten, met waarborging van een hoge 
kwaliteit van de diensten. Die richtlijn 
verplicht de lidstaten in samenwerking met 
de Commissie de ontwikkeling van 
vrijwillige Europese normen aan te 
moedigen, teneinde de compatibiliteit 
tussen de diensten van dienstverrichters uit 
verschillende lidstaten, de informatie aan 
de afnemer en de kwaliteit van 
dienstverrichtingen te verbeteren. Richtlijn 
98/34/EG is echter alleen van toepassing 
op normen voor producten; normen voor 
diensten vallen er niet uitdrukkelijk onder.
In de dagelijkse praktijk van de interne 
markt wordt het onderscheid tussen 
diensten en goederen echter minder 
belangrijk. Normen voor producten kunnen 
in de praktijk niet altijd duidelijk worden 
onderscheiden van normen voor diensten.
Veel productnormen hebben een 
dienstencomponent, terwijl 
dienstennormen vaak ook deels betrekking 
hebben op producten. Het rechtskader moet 
bijgevolg aan deze nieuwe omstandigheden 
worden aangepast door het 
toepassingsgebied uit te breiden tot normen 
voor diensten, met inbegrip van sociale 
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voor diensten. voorzieningen en gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Er moet terdege rekening gehouden 
worden met de reeds bestaande wetgeving 
van de Unie betreffende diensten op de 
interne markt, met name de bepalingen 
inzake arbeidsrecht in artikel 1, lid 6 en 7 
van Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt1.
__________________
1 PB L van 27.12.2006

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De bepalingen van deze verordening 
zijn niet van invloed op de relaties tussen 
de sociale partners niet, met inbegrip van 
het recht om collectief te onderhandelen 
en collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten, het stakingsrechtrecht en het 
recht om acties in de sector te 
ondernemen in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en praktijken die 
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voldoen aan het recht van de Unie. Deze 
verordening is niet van invloed op de 
socialezekerheidswetgeving van de 
lidstaten.

Or. en

(zie de tekst van overweging 14 in Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 december 2006.)

Amendement 79
Lara Comi

Ontwerpverordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van vrijwillige normen 
voor diensten moet marktgestuurd zijn, 
waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen.

De ontwikkeling van vrijwillige normen 
voor diensten moet marktgestuurd zijn, 
waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen.
Dienovereenkomstig omvatten zulke 
normen het verstrekken van diensten die 
worden geleverd in het kader van de 
uitoefening van een vrij beroep in de 
betekenis van Richtlijn 2005/36/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties.

Or. en

Amendement 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Deze verordening omvat de 
normalisatie van diensten die verband 
houden met goederen of digitale inhoud, 
zoals installatie, onderhoud, herstellingen 
of alle andere verwerking. Het heeft 
echter geen betrekking op de normalisatie 
van intellectuele en conceptuele diensten 
zoals bepaald door Richtlijn 2005/36/EG, 
noch dekt het sociale of farmaceutische 
dienstverlening of gezondheidszorg. Deze 
diensten worden verleend op grond van 
relevante beroepskwalificaties in een 
persoonlijke, verantwoordelijke en 
professionele eigen capaciteit in het 
belang van de klant en het publiek.

Or. en

Amendement 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
tegenstrijdige normen en technische 
belemmeringen kunnen ontstaan. Daarom 
moet de bestaande regelmatige uitwisseling 
van informatie over de huidige en 
toekomstige normalisatiewerkzaamheden 
tussen de nationale normalisatie-
instellingen, de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie in het belang 
van de interne markt en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie 
binnen de Unie worden bevestigd. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 

(10) In de Unie worden nationale normen 
vastgesteld door de nationale normalisatie-
instellingen, waardoor op de interne markt 
tegenstrijdige normen en technische 
belemmeringen kunnen ontstaan. Daarom 
moet de bestaande regelmatige uitwisseling 
van informatie over de huidige en 
toekomstige normalisatiewerkzaamheden 
tussen de nationale normalisatie-
instellingen, de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie in het belang 
van de interne markt en van de 
doeltreffendheid van de normalisatie
binnen de Unie worden bevestigd, met 
inbegrip van de bepalingen betreffende de 
status-quo die van toepassing is op de 
nationale normaliseringsorganisaties 
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handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

binnen het kader van de Europese 
normaliseringsorganisaties. Deze 
informatie-uitwisseling moet worden 
aangepast aan bijlage 3 bij de 
Overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen die is goedgekeurd 
bij Besluit 80/271/EEG van de Raad van 
10 december 1979 betreffende de sluiting 
van de multilaterale overeenkomsten 
waarover tijdens de handelsbesprekingen 
1973-1979 overeenstemming is bereikt.

Or. en

Amendement 82
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Hoewel normen voornamelijk 
marktgerichte middelen zijn die op 
vrijwillige basis worden ingezet door 
belanghebbenden, kunnen zij er in hoge 
mate toe bijdragen dat met het Europees 
beleid belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen zoals klimaatverandering, 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, 
vergrijzing, handicaps, 
consumentenbescherming, de veiligheid 
en arbeidsvoorwaarden van werknemers, 
sociale integratie en innovatie in het 
algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

Or. en
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Amendement 83
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpverordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen ertoe bijdragen dat met het 
Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen van de 21e 
eeuw zoals mondialisering, de 
economische en financiële crisis, 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing, zwakke plekken 
op de interne markt, en innovatie in het 
algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen, in het bijzonder voor 
het midden- en kleinbedrijf, dat een groot 
deel van de Europese ondernemingen 
vertegenwoordigen.

Or. pt

Motivering

De 21e eeuw brengt een aantal uitdagingen met zich mee waar de EU het hoofd aan moet 
bieden, in het bijzonder door haar industrie en concurrentievermogen te versterken om op het 
wereldtoneel van zich te doen gelden. Het midden- en kleinbedrijf vormt de hoeksteen van het 
Europese ondernemingsklimaat en moet actief bij het normalisatieproces worden betrokken.

Amendement 84
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen ertoe bijdragen dat met het 
Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen, de 
handel bevorderen, natuurlijke 
hulpbronnen behouden en sociale 
integratie bevorderen.

Or. fr

Amendement 85
Konstantinos Poupakis

Ontwerpverordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen ertoe bijdragen dat met het 
Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing, de integratie van 
personen met een handicap, sociale 
integratie en innovatie in het algemeen 
worden aangepakt. Door het voortouw te 
nemen bij de ontwikkeling van Europese of 
internationale normen voor goederen en 
technologie op deze groeimarkten kan 
Europa een concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

Or. el
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Amendement 86
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen ertoe bijdragen dat met het 
Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing, sociale 
integratie, handicaps en innovatie in het 
algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

Or. en

Amendement 87
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(12 bis) Alle beleids- en 
wetgevingsinitiatieven van de EU zouden 
in overeenstemming moeten zijn met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap dat door de 
Europese Unie is gesloten op 23 december 
2010, en met name de artikelen 3, 4 en 9.

Or. en
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Motivering

De EU heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gesloten op 
23 december 2010 (in werking getreden op 22 januari 2011). Het is het eerste door de EU 
geratificeerde mensenrechtenverdrag en houdt in dat alle beleids- en wetgevingsinitiatieven
van de EU voortaan in overeenstemming moeten zijn met dit internationale verdrag.

Amendement 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(12 bis) Alle beleids- en 
wetgevingsinitiatieven van de EU zouden 
in overeenstemming moeten zijn met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap dat door de 
Europese Unie is gesloten op 23 december 
2010, en met name de artikelen 3, 4 en 9.

Or. en

Motivering

De EU heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gesloten op 
23 december 2010 (in werking getreden op 22 januari 2011). Het is het eerste door de EU 
geratificeerde mensenrechtenverdrag en houdt in dat alle beleids- en wetgevingsinitiatieven 
van de EU voortaan in overeenstemming moeten zijn met dit internationale verdrag.

Amendement 89
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is;

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd). Het is dan ook cruciaal dat de 
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hierdoor bestaat het risico dat normen 
geen rekening houden met de behoeften
en zorgen van het mkb. Het is dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

Or. en

Rechtvaardiging

Dit is een veronderstelling die de werkelijkheid in de meeste gevallen niet weergeeft en niet 
goed onderbouwd is.

Amendement 90
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpverordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is;
hierdoor bestaat het risico dat normen 
geen rekening houden met de behoeften 
en zorgen van het mkb. Het is dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), waarvan de bijdrage aan het 
normalisatieproces essentieel is voor de 
technologische vooruitgang in de EU.
Normalisatieregels zouden het mkb 
daarom moeten aanmoedigen hun 
vernieuwende technologische oplossingen 
actief bij te dragen aan normalisatie-
inspanningen. Verder is het dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

Or. en

Amendement 91
Rolandas Paksas
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Ontwerpverordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is;
hierdoor bestaat het risico dat normen 
geen rekening houden met de behoeften 
en zorgen van het mkb. Het is dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd). Het is dan ook cruciaal dat het 
mkb meer toegang krijgt tot normen en 
dat de vertegenwoordiging en deelname 
van het mkb in het normalisatieproces 
worden verbeterd op nationaal niveau, 
waar deze bedrijven doeltreffender 
kunnen zijn dankzij lagere kosten en de 
afwezigheid van taalbarrières, in
overeenstemming met het nationale 
delegatiebeginsel. Nationale normalisatie-
instellingen zullen erop toezien dat de 
ideeën van het mkb in aanmerking 
worden genomen door hun 
afgevaardigden in Europese technische 
instanties.

Or. en

Amendement 92
Konstantinos Poupakis

Ontwerpverordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem vertegenwoordigd of 
betrokken is; hierdoor bestaat het risico dat 
normen geen rekening houden met de 
behoeften en zorgen van het mkb. Het is 
dan ook hard nodig dat de deelname van 
het mkb wordt verbeterd op nationaal 
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verbeterd. niveau, waar deze bedrijven 
doeltreffender kunnen zijn dankzij lagere 
kosten en de afwezigheid van 
taalbarrières, onder het nationale 
delegatiebeginsel. Normalisatieregels 
zouden het mkb moeten aanmoedigen een 
actieve bijdrage te leveren aan het 
ontwikkelen van vernieuwende 
technologische oplossingen voor het 
normalisatieproces. Het is daarom 
belangrijk dat met deze verordening de
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in de nationale technische comités, 
worden verbeterd en wordt gegarandeerd 
dat zij toegang hebben tot de normen.

Or. el

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

Ontwerpverordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het is met het oog hierop 
belangrijk om de uitwisseling van beste 
praktijken tussen nationale normalisatie-
instellingen over de vraag hoe de bijdrage 
van het mkb aan normalisatieactiviteiten 
zo goed mogelijk kan worden 
vergemakkelijkt en vergroot, aan te 
moedigen.

Or. en

Amendement 94
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese normen zijn van vitaal belang 
voor het concurrentievermogen van het 
mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat op sommige gebieden echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook bevorderen en vergemakkelijken 
dat het mkb in het Europese 
normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt en hier deel in 
neemt.

Or. en

Amendement 95
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke
belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de veiligheid en 
arbeidsvoorwaarden van werknemers, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van alle relevante 
belanghebbenden die het openbaar en 
maatschappelijk belang 
vertegenwoordigen bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, werknemers, 
het milieu en maatschappelijke 
belanghebbenden vertegenwoordigen.

Or. en
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Amendement 96
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke
belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden
vertegenwoordigen.

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van alle relevante 
belanghebbenden die het openbaar en 
maatschappelijk belang 
vertegenwoordigen bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, 
milieuactivisten en werknemers
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 97
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke 
belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
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vertegenwoordigen. belanghebbenden vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 98
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke 
belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
belanghebbenden vertegenwoordigen.

Or. fr

Amendement 99
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke 

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
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belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

belanghebbenden die openbare en 
maatschappelijke belangen 
vertegenwoordigen bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, met inbegrip 
van personen met een handicap, het 
milieu, werknemers en andere 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een weerspiegeling van paragraaf 31 van de resolutie van het Parlement 
van 21 oktober 2010 over de toekomst van de Europese normalisatie.

Amendement 100
Toine Manders

Ontwerpverordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normen kunnen grote gevolgen hebben 
voor de samenleving, en met name voor de 
veiligheid en het welzijn van burgers, de 
efficiëntie van netwerken, het milieu, de 
toegankelijkheid en andere terreinen van 
het overheidsbeleid. Daarom moeten de rol 
en de inbreng van maatschappelijke 
belanghebbenden bij de opstelling van 
normen worden vergroot door 
ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu, de 
volksgezondheid en maatschappelijke 
belanghebbenden vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 101
Christel Schaldemose
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Ontwerpverordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Doordat deze belanghebbenden 
gewoonlijk niet overtuigend zijn of zelfs 
helemaal niet aanwezig zijn bij nationale 
normalisatieactiviteiten, zal hun 
doeltreffende deelname op Europees 
niveau het belang benadrukken van een
Europees normalisatieproces dat 
gebaseerd is op het nationale 
delegatiebeginsel, met name in het proces 
voor de ontwikkeling van normen van 
CEN en CENELEC.

Or. en

Motivering

Zie de formuleringen in paragraaf 31 en 34 van het verslag van het Europees Parlement over 
de toekomst van de Europese normalisatie (A7-0276/2010).

Amendement 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In de meeste lidstaten tonen 
overheidsinstanties weinig belangstelling 
om deel te nemen in het 
normenontwikkelingsproces, ondanks het 
belang van normalisatie als middel om het 
beleid en de wetgeving van de EU te 
ondersteunen. Daarom moet deze 
verordening de deelname bevorderen van 
openbare instanties in alle nationale 
technische comités, waarin de 
ontwikkeling of herziening van door de 
Commissie gevraagde Europese normen 
weerspiegeld wordt. De bijdrage van 
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openbare instanties is met name 
bevorderlijk voor een goede werking van 
de wetgeving op gebieden die vallen onder 
de 'Nieuwe Aanpak', en voor het 
vermijden van bezwaren achteraf tegen 
geharmoniseerde normen.

Or. en

Motivering

De deelname van de overheid aanmoedigen in plaats van garanderen is een veel realistischer 
doel, waarin de belangrijke rol van de autoriteiten nog altijd erkend wordt.

Amendement 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In de meeste lidstaten tonen 
openbare instanties weinig belangstelling 
om deel te nemen in het 
normenontwikkelingsproces, ondanks het 
belang van normalisatie als middel om het 
beleid en de wetgeving van de Unie te 
ondersteunen. Deze verordening moet 
daarom de deelname aanmoedigen van 
openbare instanties in alle nationale 
technische comités die te maken hebben 
Europese normen die op verzoek van de 
Commissie worden ontwikkeld of herzien.
De bijdrage van openbare instanties is 
met name essentieel voor een goede 
werking van de wetgeving op gebieden die 
vallen onder de 'Nieuwe Aanpak', en voor 
het vermijden van bezwaren achteraf 
tegen geharmoniseerde normen.

Or. de

Motivering

Het is juist en passend dat openbare instanties betrokken worden, maar de relevante 
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afspraken moeten op nationaal niveau worden gemaakt. Het zou geen vereiste moeten zijn om 
hen in alle gevallen bij het vaststellen van normen te betrekken, aangezien dat in strijd zou 
zijn met het beginsel van vrijwillige normalisatie. Deelname van openbare instanties wordt 
over het algemeen beperkt tot het afhandelen van zaken van openbaar belang.

Amendement 104
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Overweging 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) nationale 
normalisatieorganisaties dienen micro- en 
kleine ondernemingen, consumenten, met 
inbegrip van mensen met een handicap, 
milieuactivisten, werknemers en andere 
sociale belanghebbenden vrije toegang te 
bieden tot deelname aan hun 
normalisatieactiviteiten met het oog op het 
verbeteren van hun vertegenwoordiging 
in de normalisatie, in het bijzonder in de 
technische comités. Hoewel vrije toegang 
op zichzelf mogelijk niet volstaat om de 
effectieve deelname van die 
belanghebbenden aan de nationale 
normalisatieactiviteiten te verzekeren, is 
het noodzakelijk om de bestaande 
onnodige belemmeringen weg te werken 
die zwakkere belanghebbenden ervan 
kunnen weerhouden deel te nemen aan 
het normalisatieproces.

Or. en

Motivering

Dit amendement, dat aansluit op paragraaf 41 van de resolutie van het Parlement over de 
toekomst van de Europese normalisatie, zal geen gevolgen hebben voor de financiële 
stabiliteit van de nationale normalisatie-instellingen (NNI’s), aangezien de participatiekosten, 
waar van toepassing, die door het beperkte aantal micro- en kleine ondernemingen en sociale 
belanghebbenden die deelnemen aan de nationale normalisatieactiviteiten betaald worden, 
een verwaarloosbaar deel van de ontvangsten van NNI’s uitmaken.
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Amendement 105
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 15 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quinquies) Europese 
normalisatieorganisaties moeten ervoor 
zorgen dat hun activiteiten, het verwerken 
van technische werkzaamheden en het 
verschaffen van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten op alle 
vlakken toegankelijk gemaakt worden 
voor mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor zover mogelijk moeten normen 
ook rekening houden met de milieueffecten 
van producten en diensten gedurende hun 
hele levenscyclus. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie heeft belangrijke hulpmiddelen 
voor de evaluatie van deze effecten 
ontwikkeld, die openbaar beschikbaar zijn.

(16) Normen moeten ook rekening houden 
met de milieueffecten van producten en 
diensten gedurende hun hele levenscyclus.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie heeft 
belangrijke hulpmiddelen voor de evaluatie 
van deze effecten ontwikkeld, die openbaar 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 107
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In verschillende richtlijnen tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verhandeling van producten is bepaald dat 
de Commissie de Europese normalisatie-
instellingen kan verzoeken 
geharmoniseerde Europese normen vast te 
stellen op basis waarvan een vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen wordt gevestigd. Deze 
wetgevingshandelingen bevatten echter 
veelal uiteenlopende bepalingen voor het 
maken van bezwaar tegen deze normen 
wanneer zij niet alle toepasselijke eisen 
(volledig) dekken. Met name de volgende 
richtlijnen bevatten uiteenlopende 
bepalingen, die voor marktdeelnemers en 
Europese normalisatie-instellingen tot 
onzekerheid leiden: Richtlijn 89/686/EEG 
van de Raad van 21 december 1989 inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 
5 april 1993 betreffende de harmonisatie 
van de bepalingen inzake het in de handel 
brengen van en de controle op explosieven 
voor civiel gebruik, Richtlijn 94/9/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 maart 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende apparaten en 
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik 
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen, Richtlijn 94/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 juni 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten met betrekking tot 
pleziervaartuigen, Richtlijn 95/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 1995 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende liften, 
Richtlijn 97/23/EG van het Europees 

(18) In verschillende richtlijnen tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verhandeling van producten is bepaald dat 
de Commissie de Europese normalisatie-
instellingen kan verzoeken 
geharmoniseerde Europese normen vast te 
stellen op basis waarvan een vermoeden 
van conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen wordt gevestigd. Deze 
wetgevingshandelingen bevatten echter 
veelal uiteenlopende bepalingen voor het 
maken van bezwaar tegen deze normen 
wanneer zij niet alle toepasselijke eisen
(volledig) dekken. Met name de volgende 
richtlijnen bevatten uiteenlopende 
bepalingen, die voor marktdeelnemers en 
Europese normalisatie-instellingen tot 
onzekerheid leiden: Richtlijn 89/686/EEG 
van de Raad van 21 december 1989 inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 
5 april 1993 betreffende de harmonisatie 
van de bepalingen inzake het in de handel 
brengen van en de controle op explosieven 
voor civiel gebruik, Richtlijn 94/9/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 maart 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende apparaten en 
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik 
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen, Richtlijn 94/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 juni 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten met betrekking tot 
pleziervaartuigen, Richtlijn 95/16/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 1995 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende liften, 
Richtlijn 97/23/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 29 mei 1997 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
drukapparatuur, Richtlijn 2004/22/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende 
meetinstrumenten, Richtlijn 2007/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het in de 
handel brengen van pyrotechnische 
artikelen, Richtlijn 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 inzake drukvaten van 
eenvoudige vorm en Richtlijn 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende niet-
automatische weegwerktuigen. Daarom 
moet in deze verordening de uniforme 
procedure van Besluit nr. 768/2008/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de 
Raad worden opgenomen en moeten de 
desbetreffende bepalingen in genoemde 
richtlijnen worden geschrapt.

Parlement en de Raad van 29 mei 1997 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende 
drukapparatuur, Richtlijn 2004/22/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende 
meetinstrumenten, Richtlijn 2007/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het in de 
handel brengen van pyrotechnische 
artikelen, Richtlijn 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 inzake drukvaten van 
eenvoudige vorm en Richtlijn 2009/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2009 betreffende niet-
automatische weegwerktuigen. Daarom 
moet in deze verordening de uniforme 
procedure van Besluit nr. 768/2008/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de 
Raad worden opgenomen en moeten de 
desbetreffende bepalingen in genoemde 
richtlijnen worden geschrapt, door het 
Europees Parlement het recht te verlenen 
om bezwaar aan te tekenen tegen een 
geharmoniseerde norm die de 
toepasselijke essentiële vereisten in de 
overeenkomstige wetgeving niet allemaal, 
of niet volledig, afdekt, in zover die 
wetgeving is aangenomen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

Or. en

(Zie formulering van paragraaf 25 van het verslag van het Europees Parlement over de 
toekomst van Europese normalisatie (A7-0276/2010))

Motivering

Aangezien het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad deelneemt aan de gewone 
wetgevingsprocedure, is het legitiem om het Europees Parlement het recht te verlenen om 
bezwaar aan te tekenen tegen een geharmoniseerde norm.
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Amendement 108
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Besluit nr. 1639/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 tot vaststelling van een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (2007–
2013), Besluit nr. 1926/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van consumentenbeleid (2007–
2013) en Verordening (EG) nr. 614/2007 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het 
financieringsinstrument voor het Milieu 
(Life+) voorzien al in de mogelijkheid 
financiële steun te verlenen aan Europese 
organisaties die het mkb, consumenten en 
de milieubelangen bij normalisatie 
vertegenwoordigen, terwijl specifieke 
subsidies worden toegekend aan Europese 
organisaties die de sociale belangen bij 
normalisatie vertegenwoordigen. De 
financiering uit hoofde van Besluit 
nr. 1639/2006/EG, Besluit 
nr. 1926/2006/EG en Verordening (EG) 
nr. 614/2007 loopt op 31 december 2013 
af. Voortzetting van de bevordering van 
actieve deelname van Europese 
organisaties die het mkb, consumenten en 
sociale en milieubelangen 
vertegenwoordigen, is essentieel voor de 
ontwikkeling van de Europese 
normalisatie. Dergelijke organisaties 
streven een doelstelling van algemeen 
Europees belang na en vormen, op grond 
van een specifiek mandaat dat door 
nationale organisaties zonder 
winstoogmerk is verleend, een Europees 
netwerk dat in de lidstaten werkzame 
organisaties zonder winstoogmerk 

(28) Besluit nr. 1639/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 tot vaststelling van een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (2007–
2013), Besluit nr. 1926/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van consumentenbeleid (2007–
2013) en Verordening (EG) nr. 614/2007 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 mei 2007 betreffende het 
financieringsinstrument voor het Milieu 
(Life+) voorzien al in de mogelijkheid 
financiële steun te verlenen aan Europese 
organisaties die het mkb, consumenten en 
de milieubelangen bij normalisatie 
vertegenwoordigen, terwijl specifieke 
subsidies worden toegekend aan Europese 
organisaties die de sociale belangen bij 
normalisatie vertegenwoordigen. De 
financiering uit hoofde van Besluit 
nr. 1639/2006/EG, Besluit 
nr. 1926/2006/EG en Verordening (EG) 
nr. 614/2007 loopt op 31 december 2013 
af. Voortzetting van de bevordering van 
actieve deelname van Europese 
organisaties die het mkb, werknemers, 
consumenten en sociale en milieubelangen 
vertegenwoordigen, is essentieel voor de 
ontwikkeling van de Europese 
normalisatie. Dergelijke organisaties 
streven een doelstelling van algemeen 
Europees belang na en vormen, op grond 
van een specifiek mandaat dat door 
nationale organisaties zonder 
winstoogmerk is verleend, een Europees 
netwerk dat in de lidstaten werkzame 
organisaties zonder winstoogmerk 
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vertegenwoordigt en beginselen en beleid 
bevordert die in overeenstemming zijn met 
de doelstellingen van de Verdragen. Door 
de context waarin zij werken en door hun 
statutaire doelstellingen spelen de 
Europese organisaties die het mkb, 
consumenten en de sociale en 
milieubelangen bij Europese normalisatie 
vertegenwoordigen een permanente rol die 
essentieel is voor de activiteiten en het 
beleid van de Unie. De Commissie moet 
derhalve aan deze instellingen subsidies 
kunnen blijven toekennen zonder dat voor 
de subsidiëring van huishoudelijke 
uitgaven het in artikel 113, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
bedoelde degressiviteitsbeginsel wordt 
toegepast.

vertegenwoordigt en beginselen en beleid 
bevordert die in overeenstemming zijn met 
de doelstellingen van de Verdragen. Door 
de context waarin zij werken en door hun 
statutaire doelstellingen spelen de 
Europese organisaties die het mkb, 
werknemers, consumenten en de sociale en 
milieubelangen bij Europese normalisatie 
vertegenwoordigen een permanente rol die 
essentieel is voor de activiteiten en het 
beleid van de Unie. De Commissie moet 
derhalve aan deze instellingen subsidies 
kunnen blijven toekennen zonder dat voor 
de subsidiëring van huishoudelijke 
uitgaven het in artikel 113, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
bedoelde degressiviteitsbeginsel wordt 
toegepast.

Or. en

Amendement 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit betreffende 
het jaarlijkse Europese normalisatiewerk 
volgens de raadplegingsprocedure worden 
vastgesteld, aangezien de norm in dat geval 
nog geen vermoeden van conformiteit met 
de essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Or. en
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Amendement 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld, 
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen. Nationale autoriteiten 
dienen via hun nationale normalisatie-
instellingen hun bijdrage te leveren 
tijdens het normalisatieproces, om 
wijzigingen van de status van normen na 
de publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie tot een minimum te 
beperken.

Or. en

Amendement 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten die verband 
houden met goederen of digitale inhoud 
die gebruik worden ter ondersteuning van 
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specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie.

wetgeving en beleid van de Unie, de 
erkenning van technische specificaties op 
het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie. Sociale diensten en 
diensten van beroepskwalificaties zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2005/36/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties vallen niet onder 
deze verordening.

Or. en

Amendement 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie.

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor productgerelateerde
diensten ter ondersteuning van wetgeving 
en beleid van de Unie, de erkenning van 
technische specificaties op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 
(hierna “ICT” genoemd) en de financiering 
van de Europese normalisatie.

Or. de

Motivering

Er bestaan momenteel nauwelijks harde bewijzen voor het gebruik van normen die specifiek 
verband houden met diensten en er zijn weinig succesvolle voorbeelden van dergelijk normen 
te vinden. Daardoor heerst er heel wat onzekerheid over van buitenaf aangestuurde 
normalisatie van diensten, tegenover normalisatie die uitgewerkt wordt door de groepen van 
de desbetreffende dienstverrichters. Volgens overwegingen 7 en 8 is de ontwerpverordening 
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er vooral op gericht om het toepassingsgebied van het bestaande rechtskader uit te breiden 
naar normen voor product- en procesgerelateerde diensten.

Amendement 113
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de context van het opstellen van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten voor diensten heeft 
deze verordening geen invloed op de 
arbeidswetgeving, gedefinieerd als elke 
juridische of contractuele bepaling 
betreffende arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
gezondheid en veiligheid op de werkplek 
en de betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers, die door lidstaten wordt 
toegepast in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. Zij heeft evenmin 
gevolgen voor het recht om over 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
onderhandelen, deze te sluiten en toe te 
passen en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig nationale wettelijke 
bepalingen en praktijken.

Or. en

(Zie formulering van artikel 1, lid 6 en 7 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad van 12 december 2006.)

Amendement 114
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is niet van toepassing 
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op diensten op het vlak van 
gezondheidszorg die aan patiënten 
verleend worden door 
gezondheidspersoneel in het kader van de 
uitoefening van hun beroep, in het 
bijzonder om de gezondheid van de 
patiënten te beoordelen, op peil te houden 
of te verbeteren, in zover die activiteiten 
voorbehouden zijn aan een 
gereglementeerd beroep binnen de 
gezondheidszorg in de lidstaat waarin de 
diensten verleend worden, ongeacht of zij 
verleend worden via zorginstellingen en 
ongeacht de manier waarop zij 
georganiseerd en gefinancierd worden op 
nationaal niveau en of zij publiek of 
privaat zijn.

Or. en

Amendement 115
Othmar Karas

Ontwerpverordening
Artikel 1 –  alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is niet van toepassing 
op diensten in het kader van 
gezondheidsbeheer die verleend worden 
aan patiënten door personeel in de 
medische sector in het kader van de 
uitoefening van hun beroep, in het 
bijzonder met het oogmerk de medische 
toestand van een patiënt te herstellen, op 
peil te houden of te beoordelen, in zover 
die activiteiten uitgevoerd worden door 
personeel van een gereglementeerde 
gezondheidssector in de lidstaat waarin de 
diensten verleend worden, ongeacht de 
medische uitrusting, de nationale 
organisationele of financiële middelen en 
of het om publieke of private diensten 
gaat.
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Or. en

Amendement 116
Angelika Niebler

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-materiële en/of creatieve diensten die 
verleend worden door uitoefenaars van 
vrije beroepen vallen buiten de 
werkingssfeer van deze verordening. Over 
het algemeen bestaat de uitoefening van 
vrije beroepen in de persoonlijke, 
autonome en in grote mate zelfstandige 
levering van diensten – op basis van 
specifieke beroepskwalificaties of 
conceptueel vermogen – van een hogere 
orde, in het belang van klanten en in het 
algemeen belang. Normalisatie ten 
aanzien van de proceskwaliteit blijft 
echter toegestaan.

Or. de

Motivering

Het proces van niet-materiële en/of creatieve dienstverlening door uitoefenaars van een vrij 
beroep is niet ontvankelijk voor normalisatie. Elke dienst die door een zelfstandige 
uitoefenaar van een vrij beroep wordt verleend, is een individuele, op maat gemaakte 
oplossing voor een specifieke klant of cliënt in de gezondheidszorg, de juridische sector, de 
bouw of andere sectoren. Er kan hoogstens vrijwillige normalisatie plaatsvinden voor de 
dienstverlening door de uitoefenaars van vrije beroepen betreffende de context van de 
dienstverlening of de algemene voorwaarden (bv. met betrekking tot het bijhouden van 
gegevens).

Amendement 117
Angelika Niebler

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties1, kan 
normalisatie enkel worden toegestaan op 
subsidiaire basis.
_______________
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is erop gericht te verzekeren dat 
(beroeps)kwalificaties in de Unie van hoog niveau zijn en vormt als dusdanig een expliciet 
geheel van voorschriften voor de verdere ontwikkeling van wederzijdse erkenningsprocedures 
die de prioriteit moeten krijgen wanneer het gaat om geldigheid.

Amendement 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan het ontwerp onderworpen is aan 
een openbaar onderzoek, waarvan de 
naleving niet verplicht is en die tot een van 
de volgende categorieën behoort:

Or. en

Amendement 119
Philippe Juvin, Lara Comi
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Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

1) “norm”: een technische specificatie 
vastgesteld bij consensus en goedgekeurd 
door een erkende normalisatieorganisatie 
voor herhaald of voortdurend gebruik, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

Or. en

Amendement 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

1) “norm”: een technische specificatie 
vastgesteld bij consensus en goedgekeurd 
door een erkende normalisatieorganisatie 
voor herhaald of voortdurend gebruik, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

Or. en

Motivering

Een consensus en goedkeuring door erkende organisaties zullen ervoor zorgen dat alle 
normen samenhangend zijn.

Amendement 121
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule



AM\893852NL.doc 41/124 PE480.857v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

1) “norm”: een technische specificatie 
vastgesteld en goedgekeurd door een 
erkende organisatie, in overeenstemming 
met de beginselen van de WTO in de 
context van de overeenkomst inzake 
technische handelsbelemmeringen voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

Or. en

Motivering

In de mededeling van de Commissie over een strategische visie voor Europese normen 
((2011)311) wordt verwezen naar de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen 
van de WTO als internationaal overeengekomen basis voor de grondbeginselen van 
normalisatie. In de context van deze verordening, en in lijn met de inspanningen van de EU 
om de internationale samenwerking op het vlak van normalisatie te bevorderen, dient er 
verwezen te worden naar internationaal erkende WTO-criteria en mag de nadruk niet op een 
enkel normalisatiebeginsel gelegd worden.

Amendement 122
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende forumule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

1) “norm”: een technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is, tenzij 
anders vermeld in Europese regelgeving,
en die tot een van de volgende categorieën 
behoort:

Or. en
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Amendement 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “internationale norm”: een door een 
internationale normalisatie-instelling
vastgestelde norm;

a) “internationale norm”: een door een 
internationale normalisatieorganisatie 
vastgestelde en openbaar beschikbaar 
gestelde norm;

Or. en

Amendement 124
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “internationale norm”: een door een 
internationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm;

a) “internationale norm”: een door een 
internationale normalisatie-instelling
vastgestelde en openbaar beschikbaar 
gestelde norm;

Or. en

Amendement 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “Europese norm”: een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen 
vastgestelde norm;

b) “Europese norm”: een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen 
vastgestelde norm, die automatisch wordt 
omgezet in een nationale norm in de 
lidstaten door intrekking van 
tegenstrijdige nationale normen en 
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waarbij tijdens het opstellen ervan een 
status quo op nationaal niveau 
gehandhaafd dient te worden;

Or. en

Amendement 126
Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "Europese norm": een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen
vastgestelde norm;

b) "Europese norm": een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen 
vastgestelde norm die verplicht toegepast 
moet worden in de vorm van een identieke 
nationale norm en waarbij tegenstrijdige 
nationale normen ingetrokken moeten 
worden;

Or. en

Amendement 127
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “Europese norm”: een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen 
vastgestelde norm;

b) “Europese norm”: een door een van de 
Europese normalisatie-instellingen 
vastgestelde norm die ten uitvoer gelegd 
wordt via de publicatie ervan als identieke 
nationale norm en die leden van Europese 
normalisatie-instellingen verplicht om 
bestaande tegenstrijdige nationale 
normen in te trekken;

Or. en
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Amendement 128
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “geharmoniseerde norm”: een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie;

c) “geharmoniseerde norm”: een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie;
Deze norm wordt opgesteld volgens 
voorschriften van ENO’s, wat inhoudt dat 
een ENO-consultant getuigt dat aan de 
essentiële eisen in de overeenkomstige 
richtlijn is voldaan en dat daarnaast, in 
het geval van de spoorwegsector, is 
voldaan aan de bepalingen van de ad-hoc 
technische specificaties inzake 
interoperabiliteit (TSI's);

Or. en

Motivering

Volgens de informatie die gewoonlijk verschaft wordt door DG MOVE en DG ENTR ( de HS 
TSI3-richtsnoeren van 2003 die door de EC zijn opgesteld), dient er een geharmoniseerde 
norm goedgekeurd te worden op verzoek van de Commissie. Die dient opgesteld te worden in 
overeenstemming met ENO-voorschriften. Een ENO-consultant getuigt dat aan de essentiële 
eisen in de overeenkomstige richtlijn is voldaan en dat daarnaast, in het geval van de 
spoorwegsector, voldaan is aan de bepalingen van de ad-hoc-TSI’s. 

Amendement 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) “nationale norm”: een door een 
nationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm;

d) “nationale norm”: een door een 
nationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm, die openbaar 
beschikbaar is gesteld;
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Or. en

Amendement 130
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) “nationale norm”: een door een 
nationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm;

d) “nationale norm”: een door een 
nationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm, die openbaar 
beschikbaar is gesteld;

Or. en

Amendement 131
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) “Europees normalisatieproduct”: een 
door een Europese normalisatie-instelling
vastgestelde technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en 
die geen Europese norm is;

2) “Europees normalisatieproduct”: een 
door een Europese normalisatieorganisatie 
vastgestelde technische specificatie voor 
herhaalde of voortdurende toepassing en 
die geen Europese norm is;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk gesteld worden dat normen vrijwillig van aard zijn.

Amendement 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau of 
de afmetingen, alsmede eisen ten aanzien 
van het product met betrekking tot de naam 
waaronder het wordt verkocht, 
bewoordingen, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering of 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits-, milieubeschermings-, 
gezondheids- of veiligheidsniveau of de 
afmetingen, alsmede eisen ten aanzien van 
het product met betrekking tot de naam 
waaronder het wordt verkocht, 
bewoordingen, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering of 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

Or. en

Amendement 133
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau of 
de afmetingen, alsmede eisen ten aanzien 
van het product met betrekking tot de naam 
waaronder het wordt verkocht, 
bewoordingen, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering of 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

a) de voor een product vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits-, milieubeschermings-, 
gezondheids- of veiligheidsniveau of de 
afmetingen, alsmede eisen ten aanzien van 
het product met betrekking tot de naam 
waaronder het wordt verkocht, 
bewoordingen, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering of 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

Or. en

Motivering

Terwijl veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en technische compatibiliteit afgedekt 
zijn in dit wetgevingsvoorstel, worden gezondheid en milieubescherming niet behandeld. Zij 
moeten dus worden toegevoegd.
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Amendement 134
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voor een dienst vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau, 
alsmede eisen ten aanzien van de 
dienstverrichter met betrekking tot de 
gegevens die aan de afnemer van de dienst 
ter beschikking gesteld moeten worden, als 
bedoeld in artikel 22, leden 1, 2 en 3, van 
Richtlijn 2006/123/EG;

c) de voor een dienst vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits-, milieubeschermings-, 
volksgezondheidsbeschermings- of 
veiligheidsniveau, alsmede eisen ten 
aanzien van de dienstverrichter met 
betrekking tot de gegevens die aan de 
afnemer van de dienst ter beschikking 
gesteld moeten worden, als bedoeld in 
artikel 22, leden 1, 2 en 3, van 
Richtlijn 2006/123/EG;

Or. fr

Amendement 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) “dienst”: elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, die normaal 
gezien wordt verricht tegen een 
vergoeding, als bedoeld in artikel 57 van 
het Verdrag;

6) “dienst”: elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, die betrekking 
heeft op goederen of digitale inhoud, zoals 
installatie, onderhoud, herstel of andere 
vormen van verwerking, die normaal 
gezien wordt verricht tegen een 
vergoeding, als bedoeld in artikel 57 van 
het Verdrag;

Or. en

Amendement 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) “dienst”: elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, die normaal 
gezien wordt verricht tegen een 
vergoeding, als bedoeld in artikel 57 van 
het Verdrag;

6) “productgerelateerde dienst”: elke 
dienst die verband houdt met goederen of 
digitale inhoud, zoals montage, installatie, 
onderhoud, herstel of andere vormen van 
verwerking, verricht door de verkoper van 
de goederen of de leverancier van de 
digitale inhoud volgens de 
verkoopovereenkomst, de overeenkomst 
voor de levering van digitale inhoud of 
een afzonderlijke aan de 
verkoopovereenkomst of de overeenkomst 
voor de levering van digitale inhoud 
gerelateerde dienstenovereenkomst die op 
hetzelfde moment werd afgesloten, met 
uitzondering van:
(i) vervoerdiensten;
(ii) opleidingsdiensten, telecommunicatie-
en ondersteuningsdiensten; en
(iii) financiële diensten;

Or. de

Motivering

Volgens overwegingen 7 en 8 is de ontwerpverordening er vooral op gericht om het 
toepassingsgebied van het bestaande rechtskader uit te breiden naar normen voor product- en 
procesgerelateerde diensten. Dit moet daarom weerspiegeld worden in artikel 2. Het 
voorgestelde amendement is overgenomen uit het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM (2011)635).

Amendement 137
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) “dienst”: elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, die normaal 

6) “dienst”: elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, die normaal 
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gezien wordt verricht tegen een 
vergoeding, als bedoeld in artikel 57 van 
het Verdrag;

gezien wordt verricht tegen een 
vergoeding, als bedoeld in artikel 57 van 
het Verdrag en in Richtlijn 2006/123/EG1, 
in het bijzonder in overweging 22 en 
artikel 2, punt f.
__________________
1 PB L van 27.12.2006

Or. en

Amendement 138
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) “internationale normalisatie-instelling”:
de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO), de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) en de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU).

8) “internationale normalisatie-instelling”:
de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO), de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC), de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU) en de 
Internationale Spoorwegunie (UIC).

Or. en

Motivering

De UIC is de organisatie die over de technische vaardigheden beschikt om dit werk naar 
behoren uit te voeren op het vlak van normalisatie in de spoorwegsector, aangezien zij dit 
werk al 90 jaar uitvoert en al meer dan 500 normalisatiebrochures heeft opgesteld, waarvan 
de meeste effectief gebruikt worden in de Europese spoorwegsector. Bovendien geniet de UIC 
de meest ruime en gedeelde vertegenwoordiging van de spoorwegsector in Europa. Zij heeft 
contacten met spoorwegbedrijven en andere normalisatie-instellingen in een aantal derde 
landen.

Amendement 139
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) “consensus”: een algemene 
overeenkomst, gekenmerkt door de 
afwezigheid van gemotiveerde 
tegenkanting tegen inhoudelijke punten 
van een aanzienlijk deel van de betrokken 
belangen/belanghebbenden en door een 
proces waarbij geprobeerd wordt om 
rekening te houden met de standpunten 
van alle betrokken partijen en om 
tegenstrijdige argumenten met elkaar te 
verzoenen.

Or. en

Amendement 140
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling stelt ten minste eenmaal per jaar 
een werkprogramma vast. Het 
werkprogramma bevat informatie over de 
normen en Europese normalisatieproducten 
die zij voornemens is op te stellen of te 
wijzigen, die door haar reeds worden 
opgesteld of gewijzigd en die zij in de 
voorgaande periode heeft vastgesteld, 
behalve wanneer het een gelijke of 
gelijkwaardige omzetting van een 
internationale of Europese norm betreft.

1. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling stelt ten minste eenmaal per jaar 
een werkprogramma vast. Het 
werkprogramma bevat informatie over de 
normen en Europese normalisatieproducten 
die zij voornemens is op te stellen of te 
wijzigen, die door haar reeds worden 
opgesteld of gewijzigd en die zij in de 
voorgaande periode heeft vastgesteld, 
behalve wanneer het een gelijke of 
gelijkwaardige omzetting van een 
internationale of Europese norm betreft.
Bij de publicatie van een nieuwe 
Europese norm dienen alle tegenstrijdige 
nationale normen ingetrokken te worden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de samenhang van het Europese stelsel te waarborgen en tegenstrijdige 
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nationale normen te vermijden bij het uitwerken van een Europese norm.

Amendement 141
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling stelt de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie uiterlijk op het moment waarop 
zij haar werkprogramma publiceert in 
kennis van het bestaan ervan.

4. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling stelt de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie uiterlijk twee maanden 
voorafgaand aan het moment waarop zij 
haar werkprogramma publiceert in kennis 
van het bestaan ervan. Uiterlijk één maand 
na een dergelijke kennisgeving zenden de 
andere instellingen en de Commissie hun 
opmerkingen.

Or. fr

Amendement 142
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie zendt elke Europese en 
nationale normalisatie-instelling hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
Europese norm en een Europees 
normalisatieproduct.

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie zendt, in ieder geval in 
elektronische vorm, elke Europese en 
nationale normalisatie-instelling hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
Europese norm en een Europees 
normalisatieproduct.

Or. en
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Amendement 143
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie zendt elke Europese en 
nationale normalisatie-instelling hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
Europese norm en een Europees 
normalisatieproduct.

1. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling zendt systematisch het ontwerp 
van een nationale norm, een Europese 
norm en een Europees normalisatieproduct 
aan de andere Europese en nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie.
Elk ontwerp van een nationale norm dient 
behalve in de nationale taal ook in het 
Engels te worden verstuurd.

Or. en

Motivering

Automatische verzending van alle normalisatieproducten aan Europese en nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie zorgt voor een compleet overzicht van alle 
normalisatieactiviteiten van alle lidstaten. Teneinde een breder inzicht in de documenten te 
verschaffen, dienen zij niet alleen in de nationale taal maar ook in het Engels te worden 
aangeleverd.

Amendement 144
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de andere Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
Commissie zendt elke Europese en 
nationale normalisatie-instelling hun het 
ontwerp van een nationale norm, een 
Europese norm en een Europees 

1. Elke Europese en nationale normalisatie-
instelling zendt systematisch het ontwerp 
van een nationale norm, een Europese 
norm en een Europees normalisatieproduct 
aan de andere Europese en nationale 
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normalisatieproduct. normalisatie-instellingen en de Commissie.

Or. fr

Amendement 145
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar onverwijld op en houdt deze daar 
naar behoren rekening mee.

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar binnen 30 dagen op en houdt 
deze daar naar behoren rekening mee.

Or. pt

Motivering

De term ‘onverwijld’ is te subjectief. Dertig dagen is een redelijke en haalbare periode die 
het raadplegingsproces objectiviteit zou verschaffen.

Amendement 146
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar onverwijld op en houdt deze daar 

2. Wanneer andere Europese of nationale 
normalisatie-instellingen of de Commissie 
opmerkingen over een dergelijk ontwerp 
naar een Europese of nationale 
normalisatie-instelling zenden, reageert 
deze daar onverwijld op en houdt deze daar 
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naar behoren rekening mee. naar behoren rekening mee. Het antwoord 
van een nationale normalisatie-instelling 
dient binnen een periode van maximaal 
drie maanden te worden toegezonden.

Or. en

Motivering

De nationale normalisatie-instellingen moeten een redelijke termijn krijgen om te reageren op 
opmerkingen van andere Europese en nationale normalisatie-instellingen en de Commissie op 
een ontwerp. Drie maanden lijkt een redelijke termijn.

Amendement 147
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

a) voor toegang te zorgen tot de publicatie 
van hun nationale ontwerpnormen op 
zodanige wijze dat alle relevante partijen, 
in het bijzonder de in andere lidstaten 
gevestigde partijen, er opmerkingen over 
kunnen maken;

Or. en

Amendement 148
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het voorkomen van handelingen 
van erkenning, goedkeuring of gebruik 
door verwijzing naar een nationale norm 
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aangenomen in strijd met Artikel 3 of 4 
van deze Verordening.

Or. fr

Amendement 149

Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gedurende het opstellen van een 
Europese norm of na goedkeuring ervan 
mogen nationale normalisatieorganisaties 
geen actie ondernemen die afbreuk doet 
aan de nagestreefde harmonisatie en, met 
name, geen nieuwe of herziene norm 
binnen het betreffende kennisgebied 
publiceren die niet volledig in 
overeenstemming is met bestaande 
Europese normen. Zodra een nieuwe 
Europese norm is gepubliceerd, dienen 
alle strijdige nationale normen te worden 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 150
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gedurende het opstellen van een 
Europese norm of na goedkeuring ervan 
mogen nationale normalisatieorganisaties 
geen actie ondernemen die afbreuk doet 
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aan de nagestreefde harmonisatie en, met 
name, geen nieuwe of herziene norm 
binnen het betreffende kennisgebied 
publiceren die niet volledig in 
overeenstemming is met bestaande 
Europese normen. Zodra een nieuwe 
Europese norm is gepubliceerd, dienen 
alle strijdige normen te worden 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 151
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De nationale en Europese normalisatie-
organisaties bevorderen en faciliteren 
effectieve deelname van alle relevante 
belanghebbenden, waaronder 
overheidsdiensten, het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumenten, waaronder mensen met een 
handicap, werknemers, milieuhygiënisten 
en andere maatschappelijke 
belanghebbenden in hun 
normalisatieactiviteiten. De Europese 
normalisatieorganisaties bevorderen en 
faciliteren met name de effectieve 
deelname van de organisaties waarnaar 
wordt verwezen in Bijlage III, op 
beleidsontwikkelingsniveau en ten minste 
in de volgende stadia van ontwikkeling van 
Europese normen of 
normalisatieproducten:

Or. en
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Motivering

Deze wijziging weerspiegelt paragraaf 31 van de Resolutie van het Parlement van 21 oktober 
2010 over de toekomst van Europese normalisatie. Aangezien het Europese 
normalisatiestelsel is gebaseerd op het beginsel van nationale delegatie, met name in 
CEN/CENELEC, dient de effectieve deelname van alle relevante belanghebbenden op zowel 
nationaal als Europees niveau te worden bevorderd. Voor nationale overheden is deelname 
op nationaal niveau bijzonder belangrijk.

Amendement 152
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn op het 
niveau van beleidsontwikkeling en ten 
minste in de volgende ontwikkelingsstadia 
van Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, effectief 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. pt

Motivering

Het is essentieel ervoor te zorgen dat mkb’s toegang hebben tot normen en vanaf het begin 
actief worden betrokken bij het normalisatieproces.

Amendement 153
Angelika Niebler

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De nationale en Europese normalisatie-
instellingen zorgen ervoor dat het midden-
en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. de

Motivering

Teneinde de normalisatieplanning dicht bij de markt te houden en ervoor te zorgen dat het 
praktisch toepasbaar is, dient de dialoog gericht op nauwere betrokkenheid van de mkb’s en 
hun vertegenwoordigers bij normalisatieprocedures zodanig te worden gestructureerd dat de 
mogelijkheid van directe deelname op nationaal niveau zonder internationale filterwerking 
wordt open gehouden. In het belang van, onder andere, een gestructureerde dialoog, dienen 
bestaande regelingen voor mkb-betrokkenheid via nationale normalisatie-instellingen niet te 
worden ondermijnd.

Amendement 154
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 

1. De Europese normalisatieorganisaties
bevorderen en faciliteren een behoorlijke 
vertegenwoordiging en deelname van alle 
relevante belanghebbenden, waaronder 
markttoezichthouders, het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
werknemers- en consumentenorganisaties, 
en belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied in hun 
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volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

normalisatieactiviteiten. Zij doen dit in het 
bijzonder via de in bijlage III bedoelde 
organisaties, op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingstadia van Europese 
normen of Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

Amendement 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, en vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers (hierna 
‘sociale partners’), in het bijzonder via de 
in bijlage III bedoelde organisaties, 
behoorlijk zijn vertegenwoordigd en 
deelnemen op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

Amendement 156
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
bevorderen dat het midden- en kleinbedrijf 
(hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

Amendement 157
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn en deelnemen op 
het niveau van beleidsontwikkeling en ten 
minste in de volgende ontwikkelingsstadia 
van Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

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

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn op het 
niveau van beleidsontwikkeling en ten 
minste in de volgende ontwikkelingsstadia 
van Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat de relevante 
belanghebbenden, waaronder het midden-
en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, worden 
geraadpleegd en betrokken op het niveau 
van beleidsontwikkeling en ten minste in 
de volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

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

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie



PE480.857v02-00 62/124 AM\893852NL.doc

NL

normalisatieproducten:

Or. en

Amendement 160
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de stemfase, waarbij de in Bijlage 
III bedoelde organisaties stemrecht wordt 
verleend;

Or. en

Amendement 161
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de consensusvorming, door middel 
van het inventariseren van de 
standpunten van de in Bijlage III 
bedoelde organisaties, en de 
inachtneming ervan bij de beoordeling of 
een consensus is bereikt;

Or. en

Amendement 162
Robert Rochefort
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Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) consensusvorming;

Or. fr

Amendement 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) stemming: gedurende een 
overgangstermijn zullen de in Annex III 
genoemde organisaties stemrecht 
verkrijgen op onderdelen waar een 
vertegenwoordiger van zo'n organisatie 
op technisch vlak heeft bijgedragen en 
zolang de onderscheiden groep 
belanghebbenden niet systematisch en op 
een gepaste wijze is vertegenwoordigd in 
tenminste 2/3 van de Nationale 
Normalisatie Instituten.

Or. en

Amendement 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) Om er voor te zorgen dat er sprake 
is van adequate vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en om het proces van 
consensusvorming te verbeteren zal 
transparantie van lidmaatschap worden 
bevorderd en in de gaten worden 
gehouden door de Europese Normalisatie 
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Instituten.

Or. en

Amendement 165
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om er voor te zorgen dat er sprake 
is van adequate vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en om de 
consensusvorming te verbeteren, zal 
transparantie van lidmaatschap strikt ten 
uitvoer worden gebracht en in de gaten 
worden gehouden door de Europese 
Normalisatie Instituten.

Or. en

Amendement 166
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een onafhankelijke
beroepsprocedure geleid door een 
onpartijdig bemiddelingspanel zal toezicht 
houden op gevallen van over-
vertegenwoordiging van een of meer 
categorieën van belanghebbenden en zal 
alle onderbouwde bezwaren met de nodige 
aandacht in ogenschouw nemen op het 
niveau van een technische commissie.

Or. en
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Amendement 167
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De Europese normalisatie-
instellingen zullen zich ervan vergewissen 
dat de consensus bereikt in de 
beslissingen van hun technische 
commissies rekening houdt met de opinie 
van de commissieleden en de deelnemers 
van de instituten, in het bijzonder degene 
naar welke wordt verwezen in Annex III, 
en alle onderbouwde bezwaren over 
substantiële kwesties die zij hebben geuit 
beperkt.

Or. en

(zie bewoording van paragraaf 34 van het rapport van het Europees Parlement over de 
toekomst van Europese normalisatie (A7-0276/2010))

Amendement 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De Europese normalisatie-
instellingen laten de in bijlage III 
bedoelde organisaties toe als volwaardig 
lid ter versterking van de 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
die in geringe mate of niet 
vertegenwoordigd zijn in de 
overeenkomstige nationale normalisatie-
instellingen.

Or. en
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Amendement 169
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De Europese normalisatie-
instellingen laten de in bijlage III 
bedoelde organisaties toe als volwaardig 
lid ter versterking van de 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
die in geringe mate of niet 
vertegenwoordigd zijn in de 
overeenkomstige nationale normalisatie-
instellingen.

Or. en

Amendement 170
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De Europese normalisatie-
instellingen laten de in bijlage III 
bedoelde organisaties toe als volwaardig 
lid ter versterking van de 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
die in geringe mate of niet 
vertegenwoordigd zijn in de 
overeenkomstige nationale normalisatie-
instellingen.

Or. en

Amendement 171
Christel Schaldemose
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Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten
en andere rechtspersonen op technisch 
niveau een behoorlijke 
vertegenwoordiging aanmoedigen en 
vergemakkelijken bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten
en andere rechtspersonen op technisch 
niveau een behoorlijke 
vertegenwoordiging aanmoedigen en 
vergemakkelijken bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Markttoezichtautoriteiten moeten betrokken worden bij het normalisatieproces en moeten het 
kwaliteits- en kennisniveau in het proces bewaken.

Amendement 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat overheidsinstanties 
waaronder zowel deze verantwoordelijk 
voor markttoezicht in de lidstaten, 
werkgevers en werknemers als 
vertegenwoordigers voor arbeidsveiligheid 
en ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten en andere rechtspersonen op 

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat overheidsinstanties 
waaronder zowel deze verantwoordelijk 
voor markttoezicht in de lidstaten, 
werkgevers en werknemers als 
vertegenwoordigers voor arbeidsveiligheid 
en ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten en andere rechtspersonen op 
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technisch niveau behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, vooral
wanneer deze betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan projecten op dit 
gebied die door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

technisch niveau behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, vooral
wanneer deze betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan projecten op dit 
gebied die door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Or. en

Amendement 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra, het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de 
Commissie en universiteiten en andere 
rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
innovering en technologische 
ontwikkeling.

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra, het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de 
Commissie en universiteiten en andere 
rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
innovering en technologische 
ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door met name:
a) uittreksels uit normen gratis ter 
beschikking te stellen op hun website;
b) speciale tarieven in te voeren voor het 
leveren van normen aan het mkb en het 
leveren van meerdere normen in één 
pakket aan een verminderd tarief;
c) in hun jaarlijkse werkprogramma’s aan 
te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor het mkb;
d) speciale tarieven te voorzien voor het 
mkb voor deelname aan 
normalisatieactiviteiten;
2. Nationale normalisatie-instellingen 
leggen een jaarverslag aan de Europese 
normalisatie-instellingen over met 
betrekking tot hun acties om te voldoen 
aan de eisen in lid 1 en alle andere 
maatregelen die zij hebben genomen om 
de deelname van het mkb aan hun 
normalisatieactiviteiten te bevorderen. Zij 
publiceren dat verslag op hun website.

Or. en

Motivering

Speciale tarieven voor het mkb zijn noodzakelijk om hun deelname te bevorderen. Gratis 
deelname zorgt voor onzekerheid over wie de kosten zal dragen en brengt de invloed die het 
mkb heeft, in gevaar.
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Amendement 175
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken op basis 
van het beginsel van nationale delegatie 
de toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door met name:
a) in hun jaarlijkse werkprogramma’s 
aan te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor het mkb;
b) toegang te verlenen aan het mkb tot 
normalisatieactiviteiten zonder hen te 
verplichten lid te worden;
c) het mkb de mogelijkheid te geven op 
het niveau van het technisch comité een 
vrijstelling te vragen voor de deelname in 
de kosten.

Or. en

Amendement 176
Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen
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1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door met name:
a) uittreksels uit normen gratis ter 
beschikking te stellen op hun website;
b) speciale tarieven in te voeren voor het 
leveren van normen aan het mkb en het 
leveren van meerdere normen in één 
pakket aan een verminderd tarief;
c) in hun jaarlijkse werkprogramma’s aan 
te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor het mkb;
d) gratis toegang te verlenen tot 
ontwerpnormen voor het mkb om deel te 
nemen aan normalisatieactiviteiten;
e) toegang te verlenen aan het mkb tot 
normalisatieactiviteiten zonder hen te 
verplichten lid te worden;
f) het mkb de mogelijkheid te geven op het 
niveau van het technisch comité een 
vrijstelling te vragen voor de deelname in 
de kosten.
2. Nationale normalisatie-instellingen 
leggen een jaarverslag aan de Europese 
normalisatie-instellingen over met 
betrekking tot hun acties om te voldoen 
aan de eisen in lid 1 en alle andere 
maatregelen die zij hebben genomen om 
de deelname van het mkb aan hun 
normalisatieactiviteiten te bevorderen. Zij 
publiceren dat verslag op hun website.

Or. en

Amendement 177
Louis Grech

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door speciale tarieven 
in te voeren voor het leveren van normen 
aan het mkb en het leveren van meerdere 
normen in één pakket aan een verminderd 
tarief. Lidstaten moeten ook overwegen 
micro-ondernemingen vrij te stellen van 
de betaling voor deze diensten.

Or. en

Amendement 178
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot de ontwikkeling 
van normen door met name:
a) uittreksels uit normen gratis ter 
beschikking te stellen op hun website;
b) speciale tarieven in te voeren voor het 
leveren van normen aan het mkb en het 
leveren van meerdere normen in één 
pakket aan een verminderd tarief;
c) in hun jaarlijkse werkprogramma’s aan 
te geven welke normalisatieprojecten 
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bijzonder interessant zijn voor het mkb;
d) de toegangsdrempel van het mkb tot 
normalisatieactiviteiten te verlagen.

Or. en

Motivering

Het is zeer belangrijk dat het mkb gemakkelijk toegang heeft tot ontwerpnormen. De 
deelname aan technische comités of werkgroepen gaat gepaard met kosten, die enerzijds 
nodig zijn om de normalisatie-instellingen financieel leefbaar te houden, maar anderzijds 
voor het mkb geen financieel obstakel mogen zijn om aan deze procedure deel te nemen.

Amendement 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door met name:
a) uittreksels uit normen gratis ter 
beschikking te stellen op hun website;
b) speciale tarieven in te voeren voor de 
terbeschikkingstelling van normen aan 
het mkb en kortingen te geven voor 
normpakketten;
c) in hun jaarlijkse werkprogramma’s aan 
te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor het mkb;
d) gratis toegang te verlenen aan het mkb 
tot voorbereidingsactiviteiten van 
ontwerpnormen.
2. Nationale normalisatie-instellingen 
leggen een jaarverslag aan de Europese 
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normalisatie-instellingen over met 
betrekking tot hun acties om te voldoen 
aan de eisen in lid 1 en alle andere 
maatregelen die zij hebben genomen om 
de deelname van het mkb aan hun 
normalisatieactiviteiten te bevorderen. Zij 
publiceren dat verslag op hun website.

Or. de

Motivering

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
an den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der 
Erarbeitung von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung 
greift damit direkt in den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen 
Normungsorganisationen ein. Da der Anteil an KMUs in der Normung üblicherweise deren 
Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen 
KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) ein kostenloser Zugang zur Normung 
für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der Normung unterlaufen.

Amendement 180
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Toegang van het mkb tot normen

1. Nationale normalisatie-instellingen 
bevorderen en vergemakkelijken de 
toegang van het mkb tot normen en de 
ontwikkeling ervan door met name:
a) uittreksels uit normen gratis ter 
beschikking te stellen op hun website;
b) speciale tarieven in te voeren voor het 
leveren van normen aan het mkb en het 
leveren van meerdere normen in één 
pakket aan een verminderd tarief;
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c) in hun jaarlijkse werkprogramma’s aan 
te geven welke normalisatieprojecten 
bijzonder interessant zijn voor het mkb;
d) gratis toegang te verlenen tot 
normalisatieactiviteiten zonder de kosten 
voor deelname aan normalisatie voor 
andere belanghebbenden te verhogen.
2. Nationale normalisatie-instellingen 
leggen een jaarverslag aan de Europese 
normalisatie-instellingen over met 
betrekking tot hun acties om te voldoen 
aan de eisen in lid 1 en alle andere 
maatregelen die zij hebben genomen om 
de deelname van het mkb aan hun 
normalisatieactiviteiten te bevorderen. Zij 
publiceren dat verslag op hun website.

Or. en

Motivering

Wanneer belanghebbenden, zoals het mkb, aan normalisatieactiviteiten die voor hun sector 
van belang zijn, willen deelnemen, moeten ze lid worden van de betreffende nationale 
comités. Normaal worden de kosten van een nationaal comité verdeeld onder de deelnemende 
belanghebbenden via een contributie per deskundige. Dit artikel mag niet ertoe leiden dat 
andere industriële belanghebbenden worden verplicht de deelname van het mkb te 
subsidiëren.

Amendement 181
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter

Toegang tot de normalisatieprocedure

Nationale normalisatie-instellingen 
verlenen gratis toegang tot hun 
normalisatieactiviteiten aan micro-
ondernemingen en kleinbedrijven, 
consumenten, met inbegrip van mensen
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met een handicap, milieuactivisten, 
werknemers en andere maatschappelijke 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Dit amendement, dat verwijst naar paragraaf 41 van de Resolutie van het Parlement over de 
toekomst van de Europese normalisatie, zal geen negatieve gevolgen hebben op de financiële 
stabiliteit van nationale normalisatie-instellingen, aangezien de eventuele deelnamekosten die 
het beperkte aantal micro-ondernemingen, kleinbedrijven en maatschappelijke 
belanghebbenden dat deelneemt aan nationale normalisatieactiviteiten, betaalt, een te 
verwaarlozen deel van de inkomsten van de nationale normalisatie-instellingen zijn.

Amendement 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater

Deelname van overheden aan Europese 
normalisatie

Lidstaten moedigen overheden, met name 
met markttoezicht belaste instanties, aan 
om deel te nemen aan nationale 
normalisatieactiviteiten die betrekking 
hebben op het ontwikkelen of herzien van 
normen op verzoek van de Commissie 
krachtens artikel 7, lid 1.

Or. en

Motivering

Overheden aanmoedigen om deel te nemen is realistischer dan hen te verplichten en is nog 
steeds een erkenning van het belang van hun rol.
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Amendement 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater

Deelname van overheden aan Europese 
normalisatie

Lidstaten moedigen overheden, met 
inbegrip van met markttoezicht belaste 
instanties, aan om deel te nemen aan 
nationale normalisatieactiviteiten die 
betrekking hebben op het ontwikkelen of 
herzien van normen op verzoek van de 
Commissie krachtens artikel 7, lid 1.

Or. de

Motivering

Overheden moeten op nationaal niveau worden betrokken. Het mag geen eis zijn om hen te 
betrekken bij elke normalisatie, want dat is tegen het beginsel van vrijwillige normalisatie. De 
deelname van overheden zal in het algemeen worden beperkt tot onderwerpen van algemeen 
belang.

Amendement 184
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7, lid 
1, een verzoek bij de Europese 



PE480.857v02-00 78/124 AM\893852NL.doc

NL

instellingen wil indienen. normalisatie-instellingen wil indienen.

Or. en

Amendement 185
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

1. De Commissie stelt elk jaar, na 
raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen en alle relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van de in 
bijlage III bedoelde organisaties, een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

Or. fr

Amendement 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het in lid 1 bedoelde Europese 
normalisatiewerkprogramma worden de 
specifieke doelstellingen en 
beleidsterreinen beschreven voor de 
Europese normen en andere Europese 
normalisatieproducten waarvoor de 
Commissie een verzoek bij de Europese 

2. In het in lid 1 bedoelde Europese 
normalisatiewerkprogramma worden de 
specifieke doelstellingen en 
beleidsterreinen beschreven voor de 
Europese normen en andere Europese 
normalisatieproducten waarvoor de
Commissie een verzoek bij de Europese 
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normalisatie-instellingen wil indienen. In 
dringende gevallen kan de Commissie 
verzoeken indienen zonder voorafgaande 
vermelding. In dringende gevallen kan de 
Commissie verzoeken indienen zonder 
voorafgaande vermelding.

normalisatie-instellingen wil indienen. In 
dringende gevallen kan de Commissie 
verzoeken indienen zonder voorafgaande 
vermelding. In dringende gevallen kan de 
Commissie verzoeken indienen na 
raadpleging van het Europees forum voor 
een normalisatiesysteemstrategie als 
bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 187
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit jaarlijkse Europese 
normalisatiewerkprogramma wordt door 
alle belanghebbenden bestudeerd zodat 
het relevant is voor de markt.

Or. en

Amendement 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zal een Europees 
forum voor een 
normalisatiesysteemstrategie instellen om 
relevante Europese belanghebbenden en 
betrokken partijen, met inbegrip van de in 
bijlage III bedoelde organisaties, te 
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raadplegen en coördineren met het oog op 
de Europese beleidsprioriteiten en -
initiatieven. Dit multi-stakeholderplatform 
wordt geraadpleegd voordat het 
meerjaarlijkse Europese 
normalisatiewerkprogramma waarnaar in 
lid 1 wordt verwezen, wordt goedgekeurd 
en bij elk normalisatieverzoek als bedoeld 
in artikel 7, lid 1. Dit forum wordt ook 
gebruikt als multi-stakeholderplatform op 
het gebied van ICT, als voorgesteld in de 
mededeling van de Commissie 
COM(2011)311.

Or. en

Amendement 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
de beleidsdoelen die duidelijk in het 
verzoek van de Commissie staan en op 
consensus berusten.

Or. en

Amendement 190
Christel Schaldemose
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Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een redelijke termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten. Hiertoe raadpleegt de 
Commissie eerst de Europese 
normalisatie-instellingen en de relevante 
belanghebbenden die deelnemen aan het 
multi-stakeholderplatform waarvan 
sprake is in artikel 18, onder a), alvorens 
een verzoek te doen.

Or. en

Amendement 191
Philippe Juvin

Ontwerpverordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verzoek waarvan in alinea 1 sprake is, 
wordt goedgekeurd na raadpleging 
binnen een redelijke termijn van het 
comité van nationale deskundigen dat is 
ingesteld krachtens de overeenstemmende 
sectorrichtlijn indien deze bestaat.

Or. en
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Amendement 192
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, voldoen aan het 
beginsel van universeel ontwerp, rekening 
houden met het algemeen belang en op 
consensus berusten. Europese 
normalisatie-instellingen leven deze 
termijn na onverminderd de vereiste in 
artikel 5, lid 1.

Or. fr

Amendement 193
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten. De in bijlage III bedoelde 
Europese organisaties van 
belanghebbenden worden 
dienovereenkomstig op de hoogte 
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gebracht.

Or. en

Amendement 194
Konstantinos Poupakis

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang, met inbegrip van 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, en op consensus berusten.

Or. el

Amendement 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
een maand mee of zij het verzoek 
aanvaardt.

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1, en op voorwaarde dat zij 
voldoende werd geraadpleegd tijdens de 
ontwerpprocedure, deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden mee of zij het verzoek 
aanvaardt.
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Or. en

Amendement 196
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
een maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

Or. en

Motivering

De Commissie moet even snel kunnen werken als de Europese normalisatie-instellingen die in 
artikel 7, lid 2, een termijn van een maand hebben.

Amendement 197
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
twee maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.
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Or. en

Amendement 198
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte.

1. Wanneer een lidstaat of het Europees 
Parlement van mening is dat een 
geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt het de 
Commissie daarvan op de hoogte.

Or. en

(Zie de tekst in paragraaf 25 van het verslag van het Europees Parlement over de toekomst 
van de Europese normalisatie (A7-0276/2010))

Motivering

Aangezien het Europees Parlement gelijkwaardig is aan de Raad op het gebied van de 
gewone wetgevingsprocedure, moet het Europees Parlement het recht hebben een 
geharmoniseerde norm te betwisten.

Amendement 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 

1. Wanneer ofwel een lidstaat ofwel het 
Europees Parlement van mening is dat een 
geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
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Commissie daarvan op de hoogte. wetgeving van de Unie, brengt het de 
Commissie daarvan op de hoogte met een 
uitvoerige verklaring en bewijzen ter 
ondersteuning van zijn bewering. De 
Commissie roept onverwijld het Europees 
forum voor een 
normalisatiesysteemstrategie als bedoeld 
in artikel 6, lid 2, onder a), bijeen.

Or. en

Amendement 200
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte.

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte en 
beschrijft hij uitvoerig de oorzaken van 
zijn klacht.

Or. pt

Motivering

Nationaal protectionisme, dat Europese eenheid en mededinging in gevaar kan brengen, moet 
worden vermeden door lidstaten altijd te verzoeken negatieve beoordelingen van de 
intrinsieke kwaliteit van een geharmoniseerde norm van redenen te voorzien.

Amendement 201
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte.

1. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een geharmoniseerde norm niet volledig 
beantwoordt aan de beoogde eisen die 
beschreven zijn in de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, brengt hij de 
Commissie daarvan op de hoogte met een 
uitvoerige verklaring en bewijzen ter 
ondersteuning van zijn bewering.

Or. en

Amendement 202
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie publiceert op haar 
website een lijst van de geharmoniseerde 
normen waarvoor een besluit als bedoeld 
in lid 2 werd genomen, en werkt deze lijst 
regelmatig bij.

Or. en

(Zie de tekst in paragraaf 26 van het verslag van het Europees Parlement over de toekomst 
van de Europese normalisatie (A7-0276/2010))

Motivering

Met het oog op marktzekerheid is het belangrijk dat een besluit van de Commissie om 
geharmoniseerde norm niet te erkennen als een instrument dat een vermoeden van 
conformiteit met de wetgeving vaststelt, zo transparant mogelijk is.

Amendement 203
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2.

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2, na raadpleging van het 
Europees forum voor een 
normalisatiesysteemstrategie als bedoeld 
in artikel 6, lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 204
Philippe Juvin

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2.

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 2, na raadpleging binnen 
een redelijke termijn van het comité van 
nationale deskundigen dat is ingesteld 
krachtens de overeenstemmende 
sectorrichtlijn indien deze bestaat.

Or. en

Amendement 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3.

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3, na raadpleging van het 
Europees forum voor een 
normalisatiesysteemstrategie als bedoeld 
in artikel 6, lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 206
Philippe Juvin

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3.

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3, na raadpleging binnen 
een redelijke termijn van het comité van 
nationale deskundigen dat is ingesteld 
krachtens de overeenstemmende 
sectorrichtlijn indien deze bestaat.

Or. en

Amendement 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien de Commissie niet op de 
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hoogte werd gebracht van een betwisting 
van een geharmoniseerde norm of van 
mening is dat de betwisting niet gegrond 
is, publiceert zij dit onverwijld in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Erkenning en gebruik van technische 
specificaties op ICT-gebied

Or. en

Amendement 209
Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Erkenning en gebruik van technische 
specificaties op ICT-gebied

Or. en

Amendement 210
Othmar Karas
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Ontwerpverordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Erkenning en gebruik van technische 
specificaties op ICT-gebied

Or. en

Amendement 211
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Erkenning en gebruik van technische 
specificaties op ICT-gebied

Or. en

Amendement 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Ontwerpverordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van technische specificaties op 
ICT-gebied

Technische specificaties op ICT-gebied als 
norm beschouwen

Or. en

Motivering

Normen als referentie beschouwen is een meer gebruikelijke uitdrukking dan normen 
erkennen.
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Amendement 213
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat, een overheidsinstantie of op eigen 
initiatief, na raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen en het multi-
stakeholderplatform inzake ICT-
normalisatie als opgericht bij het besluit 
van de Commissie van 28 november 2011 
(2011/C 349/04), besluiten technische 
specificaties op het gebied van ICT te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen, voor gebruik als referentie in 
aanbestedingen.

Or. en

Amendement 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief, na 
raadpleging van de vertegenwoordigers 
van alle belanghebbenden, met inbegrip 
van de Europese normalisatie-
instellingen, besluiten technische 
specificaties te erkennen die geen 
nationale, Europese of internationale 
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normen zijn en die aan de voorschriften 
voor ICT-normen in bijlage II voldoen.

Or. en

Amendement 215
Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief, na 
raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen, besluiten 
technische ICT-specificaties te erkennen 
en gebruiken die geen nationale, Europese 
of internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

Or. en

Amendement 216
Othmar Karas

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief, na 
raadpleging van alle betrokken partijen,
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
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II voldoen.

Or. en

Amendement 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties die geen 
nationale, Europese of internationale 
normen zijn en die aan de voorschriften 
voor ICT-normen in bijlage II voldoen, als 
referentie te beschouwen.

Or. en

Motivering

Normen als referentie beschouwen is een meer gebruikelijke uitdrukking dan normen 
erkennen.

Amendement 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat, een in Richtlijn 2004/18/EG 
bedoelde overheidsinstantie of op eigen 
initiatief, na raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen en relevante 
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internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in bijlage 
II voldoen.

belanghebbenden, besluiten technische 
specificaties te gebruiken die geen 
nationale, Europese of internationale 
normen zijn en die aan de voorschriften 
voor ICT-normen in bijlage II voldoen.

Or. en

Amendement 219
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

De in artikel 9 van deze verordening 
bedoelde technische ICT-specificaties zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendement 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

De in artikel 9 bedoelde erkende ICT-
normen zijn gemeenschappelijke 
technische specificaties als bedoeld in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en 
in Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Or. en
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Amendement 221
Toine Manders

Ontwerpverordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis

Gebruik van ICT-normen voor sociale 
diensten zoals gezondheidsdiensten

Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de normen inzake diensten. Het Europese 
normalisatiesysteem houdt rekening met 
de algemene bepalingen die het verlenen 
van sociale diensten zoals 
gezondheidsdiensten bevordert.

Or. en

Amendement 222
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) controle van de kwaliteit van Europese 
normen of Europese 
normalisatieproducten en conformiteit 
met dienovereenkomstig beleid en 
wetgeving van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 223
Christel Schaldemose
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Ontwerpverordening
Artikel 11 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
studiebijeenkomsten, evaluaties, 
vergelijkende analyses, onderzoek, 
laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten;

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
studiebijeenkomsten, evaluaties, 
vergelijkende analyses, onderzoek, 
laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten, zonder de beginselen van 
openheid, kwaliteit, transparantie en 
consensus onder alle belanghebbende 
partijen uit het oog te verliezen;

Or. en

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

Ontwerpverordening
Artikel 11 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
studiebijeenkomsten, evaluaties, 
vergelijkende analyses, onderzoek, 
laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 

uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
met inbegrip van internationale 
samenwerking, studiebijeenkomsten, 
evaluaties, vergelijkende analyses, 
onderzoek, laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
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Europese normalisatieproducten te 
verkorten;

herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten;

Or. en

Amendement 225
Rolandas Paksas

Ontwerpverordening
Artikel 11 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten, 
studiebijeenkomsten, evaluaties, 
vergelijkende analyses, onderzoek, 
laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om de termijn voor de ontwikkeling en 
herziening van Europese normen of 
Europese normalisatieproducten te 
verkorten;

c) uitvoering van voorbereidende of 
bijkomende werkzaamheden in verband 
met Europese normalisatie, met inbegrip 
van studies, samenwerkingsactiviteiten 
(met inbegrip van internationale 
samenwerking), studiebijeenkomsten, 
evaluaties, vergelijkende analyses, 
onderzoek, laboratoriumwerkzaamheden, 
interlaboratoriumproeven, 
conformiteitsbeoordelingen en maatregelen 
om, ondanks de technische en financiële 
beperkingen, de termijn voor de 
ontwikkeling en herziening van Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
zo veel mogelijk te verkorten, maar zonder 
de beginselen van openheid, kwaliteit, 
transparantie en consensus onder alle 
belanghebbende partijen uit het oog te 
verliezen;

Or. en

Amendement 226
Heide Rühle

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen. Deze 
werkzaamheden moeten even toegankelijk 
worden gemaakt voor personen met een 
handicap als voor andere deelnemers;

Or. en

Amendement 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, 
internationale dialoog over regelgeving, 
verwerking van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

Or. en

Amendement 228
Rolandas Paksas



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

NL

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, internationale 
dialogen en dialogen over wetgeving, 
coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

Or. en

Amendement 229
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

d) werkzaamheden van de centrale 
secretariaten van de Europese normalisatie-
instellingen, met inbegrip van 
beleidsontwikkeling, internationale 
samenwerking en dialogen op het gebied 
van normen, coördinatie van 
normalisatiewerkzaamheden, verwerking 
van technisch werk en 
informatieverstrekking aan 
belanghebbende partijen;

Or. en

Amendement 230
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

e) vertaling van Europese normen of van 
Europese normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

Or. el

Amendement 231
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

f) opstelling van toegankelijke informatie 
om Europese normen of Europese 
normalisatieproducten uit te leggen, te 
interpreteren en te vereenvoudigen, met 
inbegrip van gebruikersgidsen, informatie 
over beste praktijken en 
voorlichtingscampagnes. Dergelijke 
informatie en dergelijk materiaal zijn 
beschikbaar voor personen met een 
handicap;

Or. en
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Amendement 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes.
Dergelijke informatie en dergelijk 
materiaal zijn beschikbaar in een 
toegankelijk elektronisch formaat en/of 
toegankelijk formaat voor personen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 233
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, uittreksels uit normen,
informatie over beste praktijken en 
voorlichtingscampagnes;

Or. fr

Motivering

Kleinbedrijven kunnen worden ontmoedigd normen te gebruiken omdat ze ingewikkeld zijn en 
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de bedrijven te weinig middelen of vaardigheden hebben. Daarom moeten uittreksels met 
relevante informatie beschikbaar worden gemaakt zodat de normen gemakkelijker kunnen 
worden gebruikt.

Amendement 234
Konstantinos Poupakis

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 
gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en op een 
vereenvoudigde manier voor te stellen, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
gebruikersgidsen, samenvattingen van 
normen, bundelingen van beste 
praktijken, voorlichtingsstrategieën en
opleidingsprogramma’s;

Or. el

Amendement 235
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de gratis verspreiding van 
geharmoniseerde normen;

Or. en

Motivering

Indien normen de facto bindend zijn krachtens de Europese wetgeving, zoals het geval is voor 
“geharmoniseerde normen”, moeten ze gratis ter beschikking zijn. In de spoorwegsector zijn 
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geharmoniseerde normen ontwikkeld om een vermoeden van conformiteit te creëren met de 
technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI’s) op basis van Richtlijn 2008/57 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem. Aangezien deze normen quasi 
bindend zijn, moeten ze gratis beschikbaar zijn.

Amendement 236
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en technische deskundigheid, 
met inbegrip van studies, die betrekking 
heeft op de beoordeling van de noodzaak 
en op de ontwikkeling van Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten;

b) juridische en technische deskundigheid, 
met inbegrip van studies, die betrekking 
heeft op de beoordeling van de noodzaak 
en op de ontwikkeling van Europese 
normen en Europese 
normalisatieproducten, en opleiding van 
deskundigen;

Or. fr

Amendement 237
Rolandas Paksas

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) subsidies voor acties; a) subsidies voor acties, op basis van een 
jaarlijks indicatief werkplan van de 
Europese normalisatie-instellingen;

Or. en

Amendement 238
Rolandas Paksas
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Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) subsidies voor de huishoudelijke 
uitgaven van de Europese normalisatie-
instellingen en de in bijlage III bedoelde 
organisaties overeenkomstig de 
voorschriften van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002. In geval van 
verlenging worden subsidies voor 
huishoudelijke uitgaven niet automatisch 
verlaagd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 239
Rolandas Paksas

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zorgt ervoor dat 
voorstellen voor subsidies voor acties en 
subsidies voor de huishoudelijke uitgaven 
binnen twee maanden nadat ze zijn 
ingediend door de Europese normalisatie-
instellingen zijn beoordeeld en dat binnen 
twee maanden na de goedkeuring van de 
voorstellen de overeenkomsten kunnen 
worden ondertekend.

Or. en

Amendement 240
Rolandas Paksas
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Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

3. De Commissie komt met de Europese 
normalisatie-instellingen overeen over de 
in de leden 1 en 2 bedoelde 
financieringswijzen, alsmede de bedragen 
van de subsidies en zo nodig de maximale 
financieringspercentages per type activiteit.
Dergelijke overeenkomst is gebaseerd op 
een meerjarig financieel plan met 
duidelijke richtsnoeren voor alle relevante 
diensten van de Commissie.

Or. en

Amendement 241
Małgorzata Handzlik

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de in de leden 1 en 2 
bedoelde financieringswijzen vast, alsmede 
de bedragen van de subsidies en zo nodig 
de maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

3. De Commissie stelt, na raadpleging van 
de Europese normalisatie-instellingen, de 
in de leden 1 en 2 bedoelde 
financieringswijzen vast, alsmede de 
bedragen van de subsidies en zo nodig de 
maximale financieringspercentages per 
type activiteit.

Or. en

Amendement 242
Rolandas Paksas

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bovendien, en niettegenstaande het 
voorgaande, komt de Commissie met 
betrekking tot de subsidies voor acties 
overeen over een financieringspercentage 
van het jaarlijkse werkplan.

Or. en

Amendement 243
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, op voorwaarde dat 
relevante deskundigen van deze 
belanghebbenden beschikbaar zijn en 
willen deelnemen.

Or. en

Amendement 244
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
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milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij, en op een behoorlijke manier 
deelnemen aan, de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

Or. fr

Amendement 245
Barbara Weiler

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

b) Europese normalisatie-instellingen een 
behoorlijke deelname mogelijk maken van 
het mkb, consumentenorganisaties, 
werknemers, en belanghebbenden op 
sociaal en milieugebied behoorlijk 
vertegenwoordigd zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

Or. en

Amendement 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
de erkenning van normen op ICT-gebied 
aan te passen aan technische 
ontwikkelingen;

b) de in bijlage II opgenomen criteria voor 
het gebruik van de technische specificaties 
op ICT-gebied aan te passen aan 
technische ontwikkelingen;

Or. en



AM\893852NL.doc 109/124 PE480.857v02-00

NL

Amendement 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Artikel 16 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de beslissingen waarvan sprake is 
onder a) en b) goed te keuren na 
raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen en het Europees 
forum voor een 
normalisatiesysteemstrategie als bedoeld 
in artikel 6, lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 248
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De beslissingen waarvan sprake is 
onder a) en b) worden goedgekeurd na 
raadpleging van de Europese 
normalisatie-instellingen.

Or. en

Motivering

De beslissingen zijn uiterst belangrijk voor het normalisatiesysteem. Bijgevolg dienen de 
Europese normalisatie-instellingen te worden betrokken. 
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Amendement 249
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Het comité komt minstens tweemaal per 
jaar samen met de Europese en nationale 
normalisatie-instellingen.

Or. en

Motivering

De beslissingen zijn uiterst belangrijk voor het normalisatiesysteem. Daarom dienen de 
Europese normalisatie-instellingen te worden betrokken. 

Amendement 250
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Multi-stakeholderplatform

1. Een multi-stakeholderplatform wordt 
opgericht om de Commissie en het in 
artikel 18 bedoelde comité te adviseren 
over de uitvoering van het Europese 
normalisatiebeleid, met name het 
regelgevingsbeleid voor normalisatie en 
de economische en maatschappelijke 
gevolgen ervan.
2. Het multi-stakeholderplatform bestaat 
uit:
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a. vertegenwoordigers van overheden van 
de lidstaten,
b. de in bijlage III bedoelde Europese 
organisaties,
c. de Europese normalisatie-instellingen,
d. Europese organisaties die de industrie 
en andere maatschappelijke 
belanghebbenden vertegenwoordigen.
3. Het multi-stakeholderplatform wordt 
geraadpleegd:
a. tijdens de voorbereiding van verzoeken 
voor nieuwe normen aan de Europese 
normalisatie-instellingen in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1,
b. wanneer tekortkomingen in normen 
worden vastgesteld door relevante 
belanghebbenden zoals met markttoezicht 
belaste instanties.

Or. en

Amendement 251
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een jaarverslag over 
de uitvoering van deze verordening. Daarin 
wordt uitvoerige informatie gegeven over:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een jaarverslag over 
de uitvoering van deze verordening. Daarin 
wordt informatie gegeven over:

Or. en

Amendement 252
Edvard Kožušník
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Ontwerpverordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Evaluatie

Deze verordening wordt vijf jaar na haar 
inwerkingtreding geëvalueerd om de 
vooruitgang aan de doelstellingen te 
toetsen.

Or. en

Amendement 253
Matteo Salvini

Ontwerpverordening
Artikel 20 - lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in artikel 6, lid 3, wordt het eerste 
streepje geschrapt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel gaat over mandaten. Het concept van mandaten staat niet meer in artikel 7 van dit 
wetgevingsvoorstel, en door de periode van minder dan een maand kunnen Europese 
normalisatie-instellingen de nationale normalisatie-instellingen niet op een nuttige manier
raadplegen. Tot op heden werden mandaten voor normalisatie met betrekking op het spoor 
goedgekeurd via een dubbele comitéhoorzitting: opinie van het sectioneel comité en 
goedkeuring van het Comité voor normen en technische voorschriften.

Amendement 254
Christel Schaldemose
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Ontwerpverordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst van de nationale normalisatie-
instellingen, alsook de eventuele 
bijwerkingen van die lijst.

De Commissie publiceert, in coördinatie 
met de Europese normalisatie-
instellingen, in het Publicatieblad van de 
Europese Unie een lijst van de nationale 
normalisatie-instellingen, alsook de 
eventuele bijwerkingen van die lijst.

Or. en

Motivering

De Commissie moet de Europese normalisatie-instellingen raadplegen voordat zij de lijst 
bijwerkt. Deze coördinatie zal voor een coherent systeem en voor een coherente toepassing 
van het beginsel van nationale delegatie zorgen.

Amendement 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Ontwerpverordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst van de nationale normalisatie-
instellingen, alsook de eventuele 
bijwerkingen van die lijst.

De Commissie publiceert, na raadpleging 
van de Europese normalisatie-
instellingen, op haar website en in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst van de nationale normalisatie-
instellingen, alsook de eventuele 
bijwerkingen van die lijst.

Or. en

Amendement 256
Philippe Juvin, Lara Comi
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Ontwerpverordening
Bijlage II – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VOORSCHRIFTEN VOOR DE 
ERKENNING VAN TECHNISCHE 
SPECIFICATIES OP ICT-GEBIED

VOORSCHRIFTEN VOOR HET 
GEBRUIK VAN TECHNISCHE 
SPECIFICATIES OP ICT-GEBIED

Or. en

Amendement 257
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 2 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de technische specificaties zijn ontwikkeld 
op basis van open besluitvorming waaraan 
deelgenomen kan worden door alle 
belanghebbende partijen op de markt of 
markten waarvoor de norm gevolgen heeft;

de technische specificaties zijn ontwikkeld 
op basis van open besluitvorming waaraan 
deelgenomen kan worden door alle 
belanghebbende partijen op de markt of 
markten waarvoor de technische 
specificatie gevolgen heeft;

Or. en

Amendement 258
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) er is gestreefd naar deelname van alle 
geïnteresseerde categorieën 
belanghebbenden, om zo een evenwicht te 
bereiken;

iii) er is gestreefd naar deelname van alle 
geïnteresseerde categorieën 
belanghebbende partijen, om zo een 
evenwicht te bereiken;
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Or. en

Amendement 259
Cornelis de Jong

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) passende vertegenwoordiging:
i) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld met de deelname van alle 
belanghebbende partijen;
ii) de vertegenwoordiging van alle 
categorieën belanghebbenden was 
evenwichtig.

Or. en

Amendement 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de intellectuele-eigendomsrechten die 
voor de toepassing van de specificaties van 
essentieel belang zijn, worden op redelijke 
en niet-discriminerende wijze 
(overeenkomstig het (F)RAND-beginsel) 
in licentie gegeven aan personen die 
hierom verzoeken, waarbij de eigenaar 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
kan besluiten essentiële intellectuele 
eigendom zonder vergoeding in licentie te 
geven;

c) de intellectuele-eigendomsrechten die
voor de toepassing van de specificaties van 
essentieel belang zijn, worden op redelijke 
en niet-discriminerende wijze 
(overeenkomstig het (F)RAND-beginsel) 
in licentie gegeven aan personen die 
hierom verzoeken, met inbegrip van het 
geven in licentie van essentiële 
intellectuele eigendom zonder vergoeding;
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Or. en

Amendement 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) coherentie:
de specificaties zijn niet in strijd met 
bestaande Europese of internationale 
normen.

Or. en

Motivering

Consistentie en aanwezigheid van Europese normen op wereldniveau is uiterst belangrijk om 
doelstellingen als concurrentievermogen en innovatie te bereiken.

Amendement 262
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) er is voldaan aan het 
coherentiebeginsel: de technische 
specificaties mogen niet in strijd zijn met 
bestaande nationale, Europese en 
internationale normen of normen die in 
de ontwerpfase zitten, noch mogen ze er 
een kopie van zijn.

Or. fr
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Amendement 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ontwerpverordening
Bijlage II – punt 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) legitimatieprocedure:
de specificaties werden goedgekeurd na 
een legitimatieprocedure die onder andere 
bestaat uit een openbaar onderzoek 
waarbij de Europese en nationale 
normalisatie-instellingen worden 
betrokken.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat nieuwe normen in het huidige systeem passen en dat er geen strijdige 
normen zijn die handel en innovatie belemmeren. Een sterke legitimatieprocedure kan hiertoe 
bijdragen.

Amendement 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Een Europese organisatie die het mkb bij 
Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

a) Een Europese horizontale organisatie 
die bedrijfstakken en het mkb bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

Or. en

Amendement 265
Angelika Niebler
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Ontwerpverordening
Bijlage III – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Een Europese organisatie die het mkb bij 
Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

a) Een Europese en nationale organisatie 
die het mkb bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

Or. de

Motivering

Om normalisatieplanning dicht bij de markt te houden en ervoor te zorgen dat deze planning 
praktisch uitvoerbaar is, moet de dialoog die is ontworpen om het mkb en hun 
vertegenwoordigers nauwer bij normalisatieprocedures te betrekken, zo worden 
gestructureerd dat rechtstreekse deelname op nationaal niveau zonder internationale filtering 
mogelijk is. In onder andere het belang van de gestructureerde dialoog mogen bestaande 
afspraken over de deelname van het mkb via nationale normalisatie-instellingen niet worden 
ondermijnd.

Amendement 266
Robert Rochefort

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de 
consumentenbelangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de 
consumentenbelangen, met inbegrip van 
de belangen van consumenten die 
bijzonder kwetsbaar zijn als gevolg van 
een mentale of fysieke handicap, leeftijd 
of goedgelovigheid, bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

Or. fr
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Amendement 267
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Een Europese organisatie die de sociale 
belangen bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

d) Een Europese organisatie die de sociale 
belangen bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt, met name een vakbond 
of een werknemersorganisatie, en die:

Or. en

Amendement 268
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Een Europese organisatie die de sociale
belangen bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

d) Een Europese organisatie die de 
belangen van werknemers op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op de 
werkplaats bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

Or. en

Motivering

Het doel van bijlage III, letter d, is het opnemen van een Europese organisatie die de 
belangen van werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats bij 
normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigt. Het woord “sociaal” is te ruim en kan leiden 
tot rechtsonzekerheid. Een afzonderlijk amendement is ingevoerd om Europese organisaties 
die andere maatschappelijke belangen vertegenwoordigen, op te nemen.



PE480.857v02-00 120/124 AM\893852NL.doc

NL

Amendement 269
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, onafhankelijk is 
van het bedrijfsleven, de handel en het 
zakenleven en ook geen andere strijdige 
belangen heeft;

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, representatief is, 
onafhankelijk is van het bedrijfsleven, de 
handel en het zakenleven en ook geen 
andere strijdige belangen heeft;

Or. en

Amendement 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, onafhankelijk is 
van het bedrijfsleven, de handel en het 
zakenleven en ook geen andere strijdige 
belangen heeft;

i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, representatief is, 
onafhankelijk is van het bedrijfsleven, de 
handel en het zakenleven en ook geen 
andere strijdige belangen heeft;

Or. en

Amendement 271
Christel Schaldemose

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen bij het normalisatieproces op 
Europees niveau als statutaire doelstelling 
en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen en kwetsbare groepen zoals 
personen met een handicap bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

Or. en

Amendement 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen bij het normalisatieproces op 
Europees niveau als statutaire doelstelling 
en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen en in het bijzonder de meest 
kwetsbare groepen zoals personen met een 
handicap bij het normalisatieproces op 
Europees niveau als statutaire doelstelling 
en werkterrein heeft;

Or. en

Amendement 273
Konstantinos Poupakis

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen bij het normalisatieproces op 
Europees niveau als statutaire doelstelling 
en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen van kwetsbare groepen zoals 
personen met een handicap bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;
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Or. el

Amendement 274
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vertegenwoordiging van de sociale 
belangen bij het normalisatieproces op 
Europees niveau als statutaire doelstelling 
en werkterrein heeft;

ii) de vertegenwoordiging van de 
werknemersbelangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau als 
statutaire doelstelling en werkterrein heeft;

Or. en

Motivering

Het doel van bijlage III, letter d, is het opnemen van een Europese organisatie die de 
belangen van werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats bij 
normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigt. Het woord “sociaal” is te ruim en kan leiden 
tot rechtsonzekerheid. Een afzonderlijk amendement is ingevoerd om Europese organisaties 
die andere maatschappelijke belangen vertegenwoordigen, op te nemen.

Amendement 275
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Bijlage III – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) van nationale sociale organisaties in 
ten minste twee derde van de lidstaten de 
opdracht heeft gekregen de sociale 
belangen bij het normalisatieproces op 
Europees niveau te vertegenwoordigen.

iii) van nationale werknemersorganisaties
in ten minste twee derde van de lidstaten 
de opdracht heeft gekregen de 
werknemersbelangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau te 
vertegenwoordigen.

Or. en
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Motivering

Het doel van bijlage III, letter d, is het opnemen van een Europese organisatie die de 
belangen van werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplaats bij 
normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigt. Het woord “sociaal” is te ruim en kan leiden 
tot rechtsonzekerheid. Een afzonderlijk amendement is ingevoerd om Europese organisaties 
die andere maatschappelijke belangen vertegenwoordigen, op te nemen.

Amendement 276
Sylvana Rapti

Ontwerpverordening
Bijlage III - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Een Europese organisatie die 
andere maatschappelijke belangen als die 
bedoeld in letters b), c) en d) bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:
i) een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk is, onafhankelijk is 
van het bedrijfsleven, de handel en het 
zakenleven en ook geen andere strijdige 
belangen heeft;
ii) de vertegenwoordiging van de 
maatschappelijke belangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau 
als statutaire doelstelling en werkterrein 
heeft;
iii) van nationale maatschappelijke 
organisaties in ten minste twee derde van 
de lidstaten de opdracht heeft gekregen de 
maatschappelijke belangen bij het 
normalisatieproces op Europees niveau te 
vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Door dit amendement kunnen andere Europese organisaties die maatschappelijke belangen 
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vertegenwoordigen en momenteel niet zijn opgenomen in bijlage III, worden opgericht en in 
de toekomst door de Unie worden gesteund, op voorwaarde dat ze aan de in het amendement 
vastgestelde criteria voldoen.


