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Amendamentul 66
António Fernando Correia De Campos

Proiect de rezoluție legislativă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 
întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea 
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel valoarea pentru consumatori. 

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 
întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea 
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu și 
în special pentru consumatori. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel siguranța și valoarea pentru 
consumatori.

Or. pt

 Justificare

În vederea consolidării competitivității europene și a pieței unice, protecția consumatorilor și
siguranța produselor ar trebui să reprezinte o preocupare constantă.

Amendamentul 67
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, 
de asemenea, la sporirea competitivității 
întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea,
sporind astfel valoarea pentru 
consumatori.

(2) Standardizarea europeană poate 
contribui, de asemenea, la sporirea 
competitivității întreprinderilor, facilitând 
în special libera circulație a bunurilor și 
serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, 
mijloacele de comunicare, progresul 
tehnologic și inovarea. Standardele 
promovează întrepătrunderea la nivelul 
pieței interne și pot încuraja dezvoltarea
de produse sau piețe noi și îmbunătățite și 
condiții de aprovizionare îmbunătățite. 
Astfel, standardele pot genera, în mod 
normal, o creștere a concurenței și o 
scădere a costurilor de producție și 
vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu 
pentru economie în ansamblu. Standardele 
pot menține și spori calitatea și funcționa 
ca indiciu pentru interoperabilitate și 
compatibilitate.

Or. de

Amendamentul 68
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în 
continuare adoptate de organismele 
europene de standardizare, respectiv 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN), Comitetul european pentru 
standardizare electrotehnică (CENELEC) 
și Institutul European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI).

(3) Standardele europene ar trebui să fie în 
continuare adoptate de organismele 
europene de standardizare, respectiv 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN), Comitetul european pentru 
standardizare electrotehnică (CENELEC) 
și Institutul European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI), garantându-se în 
prealabil că grupurile părților interesate, 
precum reprezentanții IMM-urilor și 
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organismele de protecție a 
consumatorilor, sunt implicate și 
consultate în cadrul acestui proces.

Or. de

Amendamentul 69
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Standardele europene ar trebui să fie în 
continuare adoptate de organismele 
europene de standardizare, respectiv 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN), Comitetul european pentru 
standardizare electrotehnică (CENELEC) 
și Institutul European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI).

(3) Sistemul european de standardizare ar 
trebui să fie în continuare un proces 
voluntar și determinat de piață, bazat pe 
principiile de standardizare stabilite de 
Organizația Mondială a Comerțului în 
contextul Acordului privind barierele 
tehnice în calea comerțului. Standardele 
europene ar trebui să fie în continuare 
adoptate de organismele europene de 
standardizare, respectiv Comitetul 
European pentru Standardizare (CEN), 
Comitetul european pentru standardizare 
electrotehnică (CENELEC) și Institutul 
European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI).

Or. en

Justificare

Comunicarea Comisiei privind o viziune strategică pentru standardele europene [(2011)311 
final] face trimitere la Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului, 
considerându-l un fundament al principiilor esențiale ale standardizării, convenit la nivel 
internațional. În contextul prezentului regulament și în conformitate cu eforturile UE de a 
promova cooperarea internațională în materie de standarde, ar trebui să se facă referire la 
criteriile OMC recunoscute la nivel internațional; stabilirea unor noi liste de principii poate 
fi în contradicție cu aceste criterii.

Amendamentul 70
Christel Schaldemose



PE480.857v02-00 6/118 AM\893852RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Standardele europene au un rol deosebit 
de important în cadrul pieței interne, în 
special datorită prezumției de conformitate 
a produselor care urmează a fi introduse pe 
piață cu cerințele esențiale referitoare la 
acele produse prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii.

(4) Standardele europene au un rol deosebit 
de important în cadrul pieței interne, de 
exemplu, datorită prezumției de 
conformitate a produselor care urmează a fi 
introduse pe piață cu cerințele esențiale 
referitoare la acele produse prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii.

Or. en

Justificare

Majoritatea standardelor nu sprijină direct politicile și legislația europeană, ceea ce face ca 
textul să inducă în eroare.

Amendamentul 71
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Parlamentul European și Consiliul 
ar trebui să definească în mod clar 
cerințele esențiale din legislația 
europeană de armonizare a condițiilor de 
comercializare a produselor, pentru a 
evita interpretarea greșită de către 
organismele de standardizare a 
obiectivelor și a nivelului de protecție 
stabilite de legislație.

Or. en

Justificare

A se vedea textul de la punctul 15 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul 
standardizării europene (A7-0276/2010).
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Amendamentul 72
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Rezoluția Parlamentului European 
din 21 octombrie 2010 referitoare la 
viitorul standardizării europene a stabilit 
un set important de recomandări 
strategice referitoare la revizuirea 
sistemului european de standardizare.

Or. en

Amendamentul 73
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia trebuie să respecte în 
permanență principiul proporționalității 
în cadrul adoptării standardelor 
armonizate; trebuie evitate standardele 
care sunt absurde și neinteligibile pentru 
cetățean.

Or. de

Amendamentul 74
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
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cadrul pieței interne stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor. Aceasta obligă statele membre 
ca, în cooperare cu Comisia, să încurajeze 
elaborarea de standarde europene 
voluntare, în scopul de a facilita 
compatibilitatea serviciilor furnizate în 
state membre diferite, a informațiilor 
transmise beneficiarilor și a calității 
furnizării de servicii. Totuși, 
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii.

cadrul pieței interne stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor, cu excepția serviciilor medicale 
și farmaceutice furnizate de personalul 
calificat din sectorul sanitar. Aceasta 
obligă statele membre ca, în cooperare cu 
Comisia, să încurajeze elaborarea de 
standarde europene voluntare, în scopul de 
a facilita compatibilitatea serviciilor 
furnizate în state membre diferite, a 
informațiilor transmise beneficiarilor și a 
calității furnizării de servicii. Totuși,
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii.

__________________
1 JO L, 27.12.2006. 

Or. en

Amendamentul 75
Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 7



AM\893852RO.doc 9/118 PE480.857v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne* stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor. Aceasta obligă statele membre 
ca, în cooperare cu Comisia, să încurajeze 
elaborarea de standarde europene 
voluntare, în scopul de a facilita 
compatibilitatea serviciilor furnizate în 
state membre diferite, a informațiilor 
transmise beneficiarilor și a calității 
furnizării de servicii. Totuși, 
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii.

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne5 stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor, cu excepția serviciilor medicale 
și farmaceutice furnizate personalul 
calificat din sectorul sanitar. Aceasta 
obligă statele membre ca, în cooperare cu 
Comisia, să încurajeze elaborarea de 
standarde europene voluntare, în scopul de 
a facilita compatibilitatea serviciilor 
furnizate în state membre diferite, a 
informațiilor transmise beneficiarilor și a 
calității furnizării de servicii. Totuși, 
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii.

Or. en

Amendamentul 76
Toine Manders
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne* stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor. Aceasta obligă statele membre 
ca, în cooperare cu Comisia, să încurajeze 
elaborarea de standarde europene 
voluntare, în scopul de a facilita 
compatibilitatea serviciilor furnizate în 
state membre diferite, a informațiilor 
transmise beneficiarilor și a calității 
furnizării de servicii. Totuși, 
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii.

(7) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne5 stabilește dispozițiile 
generale care facilitează exercitarea 
libertății de stabilire pentru furnizorii de 
servicii și libera circulație a serviciilor, 
menținând, totodată, o înaltă calitate a 
serviciilor. Aceasta obligă statele membre 
ca, în cooperare cu Comisia, să încurajeze 
elaborarea de standarde europene 
voluntare, în scopul de a facilita
compatibilitatea serviciilor furnizate în 
state membre diferite, a informațiilor 
transmise beneficiarilor și a calității 
furnizării de servicii. Totuși, 
Directiva 98/34/CE se aplică numai 
standardelor pentru produse, în timp ce 
standardele pentru servicii nu sunt 
acoperite în mod expres de aceasta. Cu 
toate acestea, delimitarea între servicii și 
produse devine tot mai puțin relevantă în 
condițiile reale ale pieței interne. În 
practică, nu este întotdeauna posibil să se 
facă distincția clară între standarde pentru 
produse și standarde pentru servicii. Multe 
standarde pentru produse includ o 
componentă de serviciu în timp ce 
standardele pentru servicii se referă, de 
asemenea, în mod frecvent, la produse. 
Astfel, este necesară adaptarea cadrului 
juridic la aceste circumstanțe noi, prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
acestuia la standardele referitoare la 
servicii, inclusiv servicii sociale și servicii 
de sănătate.

Or. en

Amendamentul 77
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui să se ia în considerare în 
mod corespunzător legislația deja 
existentă a Uniunii privind serviciile în 
cadrul pieței interne, în special dispozițiile 
privind dreptul muncii de la articolul 1 
alineatele (6) și (7) din 
Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne1.
__________________
1 JO L, 27.12.2006. 

Or. en

Amendamentul 78
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Dispozițiile prezentului regulament 
nu afectează relațiile dintre partenerii 
sociali, inclusiv dreptul de a negocia și de 
a încheia convenții colective, dreptul la 
grevă și la acțiuni sindicale în 
conformitate cu legislația națională și cu 
practicile naționale care respectă dreptul 
comunitar. Prezentul regulament nu 
aduce atingere legislației statelor membre 
în materie de securitate socială.

Or. en

(A se vedea textul de la considerentul 14 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 2006.)
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Amendamentul 79
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Elaborarea de standarde voluntare 
privind serviciile ar trebui să fie dictată de 
către piață în timp ce necesitățile 
operatorilor economici și ale părților 
interesate afectate în mod direct sau 
indirect de către standard sunt prioritare și 
ar trebui să ia în considerare interesul 
public și să se bazeze pe consens. Aceste 
standarde ar trebui să vizeze în primul rând 
serviciile care au legătură cu produsele și 
procesele.

(8) Elaborarea de standarde voluntare 
privind serviciile ar trebui să fie dictată de 
către piață în timp ce necesitățile 
operatorilor economici și ale părților 
interesate afectate în mod direct sau 
indirect de către standard sunt prioritare și 
ar trebui să ia în considerare interesul 
public și să se bazeze pe consens. Aceste 
standarde ar trebui să vizeze în primul rând 
serviciile care au legătură cu produsele și 
procesele. În consecință, astfel de 
standarde nu ar trebui să acopere 
prestarea de servicii prin exercitarea unei 
profesii liberale în sensul 
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale.

Or. en

Amendamentul 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezentul regulament acoperă 
standardizarea serviciilor legate de bunuri 
sau conținut digital, cum ar fi instalarea, 
întreținerea, repararea sau orice alt tip de 
prelucrare. Cu toate acestea, prezentul 
regulament nu vizează standardizarea 
serviciilor intelectuale și conceptuale, 
astfel cum sunt definite de 
Directiva 2005/36/CE și nu acoperă 
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serviciile sociale, medicale sau 
farmaceutice. Aceste servicii sunt prestate 
pe baza calificărilor profesionale 
corespunzătoare, cu titlu personal, pe 
propria răspundere și independent din 
punct de vedere profesional, în interesul 
clientului și al publicului.

Or. en

Amendamentul 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cadrul Uniunii, standardele 
naționale sunt adoptate de organisme 
naționale de standardizare, ceea ce ar putea 
conduce la existența unor standarde 
contradictorii și la impedimente în cadrul 
pieței interne. Prin urmare, este necesar 
pentru piața internă și pentru eficacitatea 
standardizării în cadrul Uniunii să se 
confirme schimbul regulat de informații 
între organismele naționale de 
standardizare, organismele europene de 
standardizare și Comisie cu privire la 
lucrările actuale și viitoare în materie de 
standardizare. Acest schimb de informații 
ar trebui să fie conform cu anexa 3 la 
Acordul privind barierele tehnice în calea 
comerțului aprobat prin Decizia 
Consiliului 80/271/CEE din 
10 decembrie 1979 privind încheierea 
acordurilor multilaterale în urma 
negocierilor comerciale din perioada 1973-
1979.

(10) În cadrul Uniunii, standardele 
naționale sunt adoptate de organisme 
naționale de standardizare, ceea ce ar putea 
conduce la existența unor standarde 
contradictorii și la impedimente în cadrul 
pieței interne. Prin urmare, este necesar 
pentru piața internă și pentru eficacitatea 
standardizării în cadrul Uniunii să se 
confirme schimbul regulat de informații 
între organismele naționale de 
standardizare, organismele europene de 
standardizare și Comisie cu privire la 
lucrările actuale și viitoare în materie de 
standardizare, inclusiv cu privire la 
dispozițiile referitoare la perioada de 
așteptare aplicabilă organizațiilor 
naționale de standardizare din cadrul 
organizațiilor europene de standardizare. 
Acest schimb de informații ar trebui să fie 
conform cu anexa 3 la Acordul privind 
barierele tehnice în calea comerțului 
aprobat prin Decizia 
Consiliului 80/271/CEE din 
10 decembrie 1979 privind încheierea 
acordurilor multilaterale în urma 
negocierilor comerciale din perioada 1973-
1979.
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Or. en

Amendamentul 82
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Cu toate că standardele sunt, în 
primul rând, instrumente determinate de 
piață utilizate în mod voluntar de părțile 
interesate, acestea pot contribui în mod 
semnificativ la susținerea politicii 
europene în confruntarea cu provocările 
societale majore precum schimbările 
climatice, utilizarea durabilă a resurselor, 
îmbătrânirea, handicapurile, protecția 
consumatorilor, siguranța lucrătorilor și 
condițiile de muncă pentru aceștia, 
incluziunea socială și inovarea în general. 
Prin plasarea dezvoltării standardelor 
europene sau internaționale pentru produse 
și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, 
Europa ar putea crea un avantaj competitiv 
pentru întreprinderile sale și ar putea 
facilita comerțul.

Or. en

Amendamentul 83
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările majore ale secolului XXI, 
precum globalizarea, criza economică și 
financiară, schimbările climatice,
utilizarea durabilă a resurselor, 
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standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

îmbătrânirea populației, punctele slabe ale 
pieței interne și inovarea în general. Prin 
plasarea dezvoltării standardelor europene 
sau internaționale pentru produse și 
tehnologii pe aceste piețe în expansiune, 
Europa ar putea crea un avantaj competitiv 
pentru întreprinderile sale și ar putea 
facilita comerțul, în special IMM-urile,
care reprezintă o mare parte a 
întreprinderilor europene.

Or. pt

 Justificare

Secolul XXI prezintă numeroase provocări cu care trebuie să se confrunte Uniunea 
Europeană, în special consolidarea sectorului său industrial și a competitivității sale pentru a
se afirma pe plan internațional. IMM-urile, care reprezintă temelia mediului de afaceri
european, trebuie să se implice în mod activ de-a lungul întregului proces de standardizare.

Amendamentul 84
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale, ar putea facilita comerțul, ar putea 
conserva resursele naturale și ar putea 
favoriza incluziunea socială.

Or. fr
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Amendamentul 85
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea, integrarea 
persoanelor cu dizabilități, integrarea 
socială și inovarea în general. Prin plasarea 
dezvoltării standardelor europene sau 
internaționale pentru produse și tehnologii 
pe aceste piețe în expansiune, Europa ar 
putea crea un avantaj competitiv pentru 
întreprinderile sale și ar putea facilita 
comerțul.

Or. el

Amendamentul 86
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea, incluziunea 
socială, handicapurile și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

Or. en
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Amendamentul 87
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Orice politică și inițiativă legislativă 
a Uniunii ar trebui să fie în conformitate 
cu Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, încheiată de Uniunea 
Europeană la 23 decembrie 2010 și în 
special cu articolele 3, 4 și 9.

Or. en

Justificare

UE a devenit parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu handicap la 23 decembrie 2010 (convenția a intrat în vigoare la 22 ianuarie 2011). 
Aceasta reprezintă primul tratat privind drepturile omului ratificat de UE și presupune că, pe 
viitor, orice politică și inițiativă legislativă a UE trebuie să fie în conformitate cu această 
convenție internațională.

Amendamentul 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Orice politică și inițiativă legislativă 
a Uniunii ar trebui să fie în conformitate 
cu Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap încheiată de Uniunea 
Europeană la 23 decembrie 2010 și în 
special cu articolele 3, 4 și 9. 

Or. en
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Justificare

UE a devenit parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu handicap la 23 decembrie 2010 (convenția a intrat în vigoare la 22 ianuarie 2011). 
Aceasta reprezintă primul tratat privind drepturile omului ratificat de UE și presupune că, pe 
viitor, orice politică și inițiativă legislativă a UE trebuie să fie în conformitate cu această 
convenție internațională.

Amendamentul 89
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, 
riscul ca standardele să nu ia în 
considerare nevoile și preocupările 
acestora. Astfel, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în special întreprinderi 
mici și mijlocii (denumite în continuare 
„IMM-uri”). Astfel, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

Or. en

Justificare

Aceasta este o ipoteză care nu reflectă realitatea în majoritatea cazurilor și pentru care nu 
există probe specifice.

Amendamentul 90
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare,
riscul ca standardele să nu ia în 
considerare nevoile și preocupările 
acestora. Astfel, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în special întreprinderi 
mici și mijlocii (denumite în continuare 
„IMM-uri”), a căror participare la 
procesul de standardizare este esențială 
pentru progresul tehnologic în cadrul UE. 
Prin urmare, normele de standardizare ar 
trebui să încurajeze IMM-urile să 
contribuie în mod activ la eforturile de 
standardizare cu soluțiile lor tehnologice 
novatoare. În plus, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

Or. en

Amendamentul 91
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, 
riscul ca standardele să nu ia în 
considerare nevoile și preocupările 
acestora. Astfel, este esențială 
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13). Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”). Astfel, este 
esențială îmbunătățirea accesului IMM-
urilor la standarde, precum și a
reprezentării acestora și a participării lor la 
procesul de standardizare la nivel național, 
unde pot fi mai eficiente datorită 
costurilor mai reduse și absenței 
barierelor lingvistice, în conformitate cu 
principiul delegării naționale.
Organizațiile naționale de standardizare 
se asigură că opiniile IMM-urilor sunt 
luate în considerare de către delegații 
acestora în cadrul organismelor tehnice
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europene.

Or. en

Amendamentul 92
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru competitivitatea 
întreprinderilor, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
reprezentate sau implicate în mod adecvat 
în sistemul de standardizare, existând, prin 
urmare, riscul ca standardele să nu ia în 
considerare nevoile și preocupările 
acestora. Astfel, este necesară
îmbunătățirea participării acestora la nivel 
național, unde pot fi mai eficiente grație 
costurilor mai scăzute și absenței 
barierelor lingvistice, în temeiul 
principiului delegării naționale. Normele 
de standardizare ar trebui să încurajeze 
IMM-urile să contribuie în mod activ la 
dezvoltarea de soluții tehnologice 
novatoare pentru procesul de 
standardizare. Prin urmare, este important 
ca acest regulament să îmbunătățească 
reprezentarea și participarea acestora în 
cadrul comitetelor tehnice naționale, 
precum și să asigure că IMM-urile au 
acces efectiv la standarde.

Or. el

Amendamentul 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi
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Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În acest sens, este important să se 
încurajeze schimbul de bune practici între 
organizațiile naționale de standardizare 
cu privire la modul optim în care se poate 
facilita și îmbunătăți participarea IMM-
urilor la activitățile de standardizare.

Or. en

Amendamentul 94
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în general, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să asigure o reprezentare corespunzătoare 
a IMM-urilor în procesul de standardizare 
europeană, printr-o entitate cu calificare 
corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în unele domenii, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să încurajeze și să faciliteze o reprezentare 
și o participare corespunzătoare a IMM-
urilor în procesul de standardizare 
europeană.

Or. en

Amendamentul 95
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact (15) Standardele pot avea un impact 
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semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății.

semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a siguranței 
lucrătorilor și a condițiilor de muncă ale 
acestora, a accesibilității și a altor domenii 
ale politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
tuturor părților interesate relevante care 
reprezintă interesul public și al societății 
în elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale lucrătorilor, ale 
mediului și ale părților interesate din cadrul 
societății.

Or. en

Amendamentul 96
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale 
părților interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
tuturor părților interesate relevante care 
reprezintă interesul public și al societății 
în elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care îi reprezintă pe 
consumatori, pe ecologiști și pe lucrători.

Or. en

Amendamentul 97
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului, ale 
întreprinderilor și ale părților interesate 
din cadrul societății.

Or. en

Amendamentul 98
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului, ale 
întreprinderilor și ale părților interesate 
din cadrul societății.

Or. fr
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Amendamentul 99
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale 
părților interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului
părților interesate care reprezintă interesul 
public și al societății în elaborarea 
standardelor, prin sprijinirea organizațiilor 
care reprezintă consumatorii, inclusiv 
persoanele cu handicap, mediul,
lucrătorii și alte părți interesate din cadrul 
societății.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă punctul 31 din Rezoluția Parlamentului din 21 octombrie 2010 
referitoare la viitorul standardizării europene.

Amendamentul 100
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
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elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății.

elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului, ale sănătății 
publice și ale părților interesate din cadrul 
societății.

Or. en

Amendamentul 101
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Deoarece aceste părți interesate au, 
de obicei, o prezență slabă sau sunt chiar 
absente în cadrul activităților naționale de 
standardizare, participarea lor efectivă la 
nivel european va demonstra relevanța 
unui proces european de standardizare 
bazat pe principiul delegării naționale, în 
special în procesul de elaborare a 
standardelor derulat de CEN și 
CENELEC.

Or. en

Justificare

A se vedea textul de la punctele 31 și 34 din Raportul Parlamentului European referitor la 
viitorul standardizării europene (A7-0276/2010).

Amendamentul 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) În majoritatea statelor membre, 
autoritățile publice manifestă un interes 
limitat față de participarea la procesul de 
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elaborare a standardelor, în ciuda 
importanței standardizării ca instrument 
de sprijin pentru politicile și legislația UE. 
Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui să încurajeze participarea 
autorităților publice la toate comitetele 
tehnice naționale care reflectă elaborarea 
sau revizuirea standardelor europene 
solicitate de Comisie. Participarea 
autorităților naționale este deosebit de 
avantajoasă pentru buna funcționare a 
legislației în domeniile vizate de „noua 
abordare” și pentru a evita contestațiile 
ex-post la standardele armonizate.

Or. en

Justificare

Încurajarea, mai degrabă decât asigurarea, participării autorităților publice este un obiectiv 
mult mai realist, care recunoaște în continuare rolul important al acestora.

Amendamentul 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Autoritățile majorității statelor 
membre manifestă doar un interes limitat 
față de participarea la procesul dezvoltării 
de standarde, cu toate că standardizarea 
este un instrument de mare importanță 
pentru punerea în aplicare a măsurilor 
Uniunii și a legislației. De aceea, în 
cadrul acestui regulament, ar trebui să se 
propună ca autoritățile să participe la 
toate comitetele tehnice naționale care se 
ocupă de standardele europene dezvoltate 
sau revizuite la cererea Comisiei. 
Participarea autorităților naționale este 
de o importanță fundamentală pentru 
funcționarea corectă a regimurilor 
juridice în domeniile acoperite de noul 
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concept și pentru evitarea ulterioară a 
obiecțiilor împotriva standardelor 
armonizate.

Or. de

Justificare

Implicarea autorităților publice („public authorities”)este corectă și utilă. Totuși, acestea ar 
trebui implicate la nivel național. Nu ar trebui introdusă obligativitatea implicării continue în 
procesul de standardizare. Acest lucru corespunde principiului participării voluntare la 
procesul de standardizare. Participarea autorităților publice se va limita în general la teme 
de interes public.

Amendamentul 104
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Considerentul 15c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) Organizațiile naționale de 
standardizare ar trebui să se asigure de 
faptul că la activitățile lor de 
standardizare accesul este liber pentru 
microîntreprinderi și întreprinderi mici, 
consumatori, inclusiv persoanele cu 
handicap, ecologiști, lucrători și alte părți 
interesate ale societății, în vederea unei 
mai bune reprezentări a acestora în 
procesul de standardizare, în special în 
cadrul comitetelor tehnice. Cu toate că 
accesul liber, în sine, nu poate asigura 
participarea efectivă a părților interesate 
respective la activitățile naționale de 
standardizare, este necesar să se reducă 
barierele inutile actuale care pot 
descuraja părțile interesate mai 
vulnerabile să participe la procesul de 
standardizare.

Or. en
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Justificare

Acest amendament, care reflectă punctul 41 din Rezoluția Parlamentului referitoare la 
viitorul standardizării europene, nu va avea consecințe negative asupra stabilității financiare 
a organismelor naționale de standardizare (ONS), deoarece taxele de participare, dacă se 
percep, plătite de un număr redus de microîntreprinderi, întreprinderi mici și părți interesate 
din cadrul societății care participă la activitățile naționale de standardizare constituie o 
parte nesemnificativă din veniturile ONS-urilor.

Amendamentul 105
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 15d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15d) Organizațiile europene de 
standardizare se asigură că activitățile lor, 
prelucrarea activităților tehnice și 
furnizarea de standarde europene, 
precum și produsele de standardizare 
europeană sunt puse la dispoziția 
persoanelor cu handicap, indiferent de 
situație.

Or. en

Amendamentul 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să 
ia în considerare impactul asupra mediului 
de-a lungul ciclului de viață al produselor 
și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare 
al Comisiei a elaborat instrumente 
importante și public disponibile pentru 
evaluarea acestui impact de-a lungul 
ciclului de viață.

(16) Standardele ar trebui să ia în 
considerare impactul asupra mediului de-a 
lungul ciclului de viață al produselor și 
serviciilor. Centrul Comun de Cercetare al 
Comisiei a elaborat instrumente importante 
și public disponibile pentru evaluarea 
acestui impact de-a lungul ciclului de viață.
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Amendamentul 107
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe directive de armonizare a 
condițiilor de comercializare a produselor 
specifică faptul că Comisia poate solicita 
adoptarea de către organismele europene 
de standardizare a unor standarde europene 
armonizate pe baza cărora să se prezume 
conformitatea cu cerințele esențiale 
aplicabile. Cu toate acestea, multe dintre 
aceste acte legislative conțin o mare 
varietate de dispoziții referitoare la 
contestarea acestor standarde atunci când 
nu vizează sau nu vizează în întregime 
toate cerințele aplicabile. Dispoziții 
contradictorii, care conduc la lipsa de 
certitudine a operatorilor economici și a 
organismelor europene de standardizare 
sunt în special conținute în 
Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1989 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
echipamentul individual de protecție, 
Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 
5 aprilie 1993 privind armonizarea 
dispozițiilor referitoare la introducerea pe 
piață și controlul explozivilor de uz civil, 
Directiva 94/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor 
statelor membre referitoare la 
echipamentele și sistemele de protecție 
destinate utilizării în atmosfere potențial 
explozive, Directiva 94/25/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la 

(18) Mai multe directive de armonizare a 
condițiilor de comercializare a produselor 
specifică faptul că Comisia poate solicita 
adoptarea de către organismele europene 
de standardizare a unor standarde europene 
armonizate pe baza cărora să se prezume 
conformitatea cu cerințele esențiale 
aplicabile. Cu toate acestea, multe dintre 
aceste acte legislative conțin o mare 
varietate de dispoziții referitoare la 
contestarea acestor standarde atunci când 
nu vizează sau nu vizează în întregime 
toate cerințele aplicabile. Dispoziții 
contradictorii, care conduc la lipsa de 
certitudine a operatorilor economici și a 
organismelor europene de standardizare 
sunt în special conținute în 
Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1989 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
echipamentul individual de protecție, 
Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 
5 aprilie 1993 privind armonizarea 
dispozițiilor referitoare la introducerea pe 
piață și controlul explozivilor de uz civil, 
Directiva 94/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor 
statelor membre referitoare la 
echipamentele și sistemele de protecție 
destinate utilizării în atmosfere potențial 
explozive, Directiva 94/25/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la 
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ambarcațiunile de agrement, 
Directiva 95/16/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 iunie 1995 
de apropiere a legislațiilor statelor membre 
referitoare la ascensoare, 
Directiva 97/23/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 mai 1997 
de apropiere a legislațiilor statelor membre 
referitoare la echipamentele sub presiune, 
Directiva 2004/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind mijloacele de 
măsurare, Directiva 2007/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 privind introducerea pe 
piață a articolelor pirotehnice, 
Directiva 2009/105/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 septembrie 2009 referitoare la 
recipientele simple sub presiune și 
Directiva 2009/23/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind instrumentele de 
cântărire neautomate. Prin urmare, este 
necesar ca în prezentul regulament să se 
includă procedura uniformă prevăzută în 
Decizia 768/2008/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 iulie 2008 
privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor și de abrogare a 
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului și să se 
elimine dispozițiile relevante din aceste 
directive.

ambarcațiunile de agrement, 
Directiva 95/16/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 iunie 1995 
de apropiere a legislațiilor statelor membre 
referitoare la ascensoare, 
Directiva 97/23/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 mai 1997 
de apropiere a legislațiilor statelor membre 
referitoare la echipamentele sub presiune, 
Directiva 2004/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind mijloacele de 
măsurare, Directiva 2007/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 privind introducerea pe 
piață a articolelor pirotehnice, 
Directiva 2009/105/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 septembrie 2009 referitoare la 
recipientele simple sub presiune și 
Directiva 2009/23/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind instrumentele de 
cântărire neautomate. Prin urmare, este 
necesar ca în prezentul regulament să se 
includă procedura uniformă prevăzută în 
Decizia 768/2008/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 iulie 2008 
privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor și de abrogare a 
Deciziei 93/465/CEE a Consiliului și să se 
elimine dispozițiile relevante din aceste 
directive, prin extinderea, în plus, a 
dreptului Parlamentului European de a 
contesta un standard armonizat care nu 
acoperă sau care nu acoperă integral 
toate cerințele esențiale aplicabile ale 
legislației corespunzătoare, în cazul în 
care acesta a fost adoptat în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară.

Or. en

[A se vedea textul de la punctul 25 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul 
standardizării europene (A7-0276/2010)].
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Justificare

Întrucât Parlamentul European participă dintr-o poziție de egalitate cu Consiliul la 
procedura legislativă ordinară, este legitim să se extindă dreptul Parlamentului European de 
a contesta un standard armonizat.

Amendamentul 108
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Decizia 1639/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de instituire a unui 
program-cadru pentru inovație și 
competitivitate (2007-2013), 
Decizia 1926/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
program de acțiune comunitară în 
domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor (2007-2013) și 
Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 mai 2007 privind Instrumentul 
financiar pentru mediu (LIFE+) prevăd 
deja posibilitatea acordării unui sprijin 
financiar organizațiilor europene care 
reprezintă IMM-urile, consumatorii și 
protecția mediului în cadrul standardizării, 
în timp ce organizațiilor europene care 
reprezintă interesele sociale în 
standardizare li se plătesc subvenții 
specifice. Finanțarea în temeiul 
Deciziei 1639/2006/CE, 
Deciziei 1926/2006/CE și Regulamentului 
(EC) nr. 614/2007 se va încheia la 
31 decembrie 2013. Este esențial pentru 
dezvoltarea standardizării europene să se 
continue promovarea și încurajarea 
participării active a organizațiilor europene 
care reprezintă IMM-uri, consumatori și 
interese sociale și de mediu. Aceste 
organizații urmăresc un scop re interes 

(28) Decizia 1639/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de instituire a unui 
program-cadru pentru inovație și 
competitivitate (2007-2013), 
Decizia 1926/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
program de acțiune comunitară în 
domeniul politicii de protecție a 
consumatorilor (2007-2013) și 
Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 mai 2007 privind Instrumentul 
financiar pentru mediu (LIFE+) prevăd 
deja posibilitatea acordării unui sprijin 
financiar organizațiilor europene care 
reprezintă IMM-urile, consumatorii și 
protecția mediului în cadrul standardizării, 
în timp ce organizațiilor europene care 
reprezintă interesele sociale în 
standardizare li se plătesc subvenții 
specifice. Finanțarea în temeiul 
Deciziei 1639/2006/CE, 
Deciziei 1926/2006/CE și Regulamentului 
(EC) nr. 614/2007 se va încheia la 
31 decembrie 2013. Este esențial pentru 
dezvoltarea standardizării europene să se 
continue promovarea și încurajarea 
participării active a organizațiilor europene 
care reprezintă IMM-uri, lucrători,
consumatori și interese sociale și de mediu. 
Aceste organizații urmăresc un scop re 
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general european și constituie, în virtutea 
mandatului specific care le-a fost acordat 
de către organismele naționale nonprofit, o 
rețea europeană care reprezintă 
organismele nonprofit active din statele 
membre și promovează principii și politici 
coerente cu obiectivele tratatelor. Din 
cauza contextului în care funcționează și a 
obiectivelor lor statutare, organizațiile 
europene care reprezintă IMM-urile, 
consumatorii precum și interesele sociale și 
de mediu în cadrul standardizării europene 
joacă un rol permanent care este esențial 
pentru activitățile și politicile UE. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să fie în măsură 
să continue să ofere subvenții organismelor 
menționate fără a aplica, în cazul 
subvențiilor de funcționare, principiul 
reducerii anuale menționat la articolul 113 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002.

interes general european și constituie, în 
virtutea mandatului specific care le-a fost 
acordat de către organismele naționale 
nonprofit, o rețea europeană care reprezintă 
organismele nonprofit active din statele 
membre și promovează principii și politici 
coerente cu obiectivele tratatelor. Din 
cauza contextului în care funcționează și a 
obiectivelor lor statutare, organizațiile 
europene care reprezintă IMM-urile, 
lucrătorii, consumatorii precum și 
interesele sociale și de mediu în cadrul 
standardizării europene joacă un rol 
permanent care este esențial pentru 
activitățile și politicile UE. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să fie în măsură să 
continue să ofere subvenții organismelor 
menționate fără a aplica, în cazul 
subvențiilor de funcționare, principiul 
reducerii anuale menționat la articolul 113 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002.

Or. en

Amendamentul 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, dat fiind că 
standardul relevant nu a condus încă la 
prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabile.

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la lucrările anuale de 
standardizare europeană și la obiecțiile la 
adresa standardelor armonizate pe care 
Comisia le consideră drept justificate 
atunci când referințele la standardul 
armonizat în cauză nu au fost încă 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, dat fiind că standardul relevant 
nu a condus încă la prezumția de 
conformitate cu cerințele esențiale stabilite 
în legislația de armonizare a Uniunii 
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aplicabile.

Or. en

Amendamentul 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate arunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile.

(37) Este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate arunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile. Autoritățile naționale 
ar trebui să contribuie prin intermediul 
organizațiilor lor naționale de 
standardizare la procesul de 
standardizare, pentru a limita cât mai 
mult posibil modificările aduse statutului 
standardelor după publicarea în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 
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organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea standardelor europene 
și a produselor standardizării europene 
pentru produse și pentru servicii, în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii, 
recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”) și finanțarea standardizării 
europene.

organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea acelor standarde
europene și a acelor produse ale
standardizării europene pentru produse și 
pentru servicii care se referă la bunuri sau 
la conținut digital care sunt utilizate 
pentru a sprijini politicile și legislația
Uniunii, recunoașterea specificațiilor 
tehnice în domeniul tehnologiei informației 
și comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”) și finanțarea standardizării 
europene. Serviciile sociale și serviciile 
prestate pe baza calificărilor profesionale, 
astfel cum sunt definite de 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
nu fac obiectul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 
organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea standardelor europene 
și a produselor standardizării europene 
pentru produse și pentru servicii, în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii, 
recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”) și finanțarea standardizării 
europene.

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 
organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea standardelor europene 
și a produselor standardizării europene 
pentru produse și pentru serviciile
referitoare la produse, în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii, 
recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”) și finanțarea standardizării 
europene.

Or. de
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Justificare

Utilitatea standardelor doar în servicii nu a fost aproape deloc dovedită până în prezent și 
există puține exemple de succes. De aceea, există rezerve considerabile împotriva unei 
standardizări a serviciilor inițiate din exterior, care nu are drept origine actorii vizați. 
Conform considerentelor (7) și (8), scopul principal al propunerii de regulament este 
extinderea cadrului legislativ actual la serviciile care au legătură cu produsele și procesele.

Amendamentul 113
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul elaborării standardelor europene 
și a produselor de standardizare 
europeană pentru servicii, prezentul 
regulament nu afectează dreptul muncii, 
adică nici una dintre dispozițiile legale 
sau contractuale cu privire la condițiile de 
angajare, condițiile de muncă, inclusiv 
sănătatea și siguranța la locul de muncă 
și relațiile dintre angajatori și lucrători pe 
care statele membre le aplică în 
conformitate cu legislația națională. 
Prezentul regulament nu afectează nici 
dreptul de a negocia, de a încheia și de a 
pune în aplicare convenții colective și de a 
desfășura acțiuni sindicale în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. en

(A se vedea textul de la articolul 1 alineatele (6) și (7) din Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006.)

Amendamentul 114
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu se aplică 
serviciilor de îngrijire a sănătății prestate 
pacienților de către profesioniști din 
domeniul sănătății în exercitarea profesiei 
lor, în special în vederea evaluării, 
menținerii sau restabilirii stării de 
sănătate a acestora, în cazul în care 
aceste activități sunt rezervate unei 
profesii reglementate din domeniul 
sănătății în statul membru în care se 
prestează aceste servicii, indiferent dacă 
serviciile sunt prestate sau nu în cadrul 
unor unități de îngrijire a sănătății și 
indiferent de modul în care acestea sunt 
organizate și finanțate la nivel național 
sau dacă sunt de natură publică sau 
privată.

Or. en

Amendamentul 115
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu se aplică 
serviciilor din cadrul gestionării sănătății 
prestate pacienților de către persoane din 
sectorul medical în exercitarea profesiei, 
în special în vederea restabilirii, 
menținerii sau cunoașterii stării de 
sănătate a unui pacient, în cazul în care 
exercitarea acestei profesii este realizată 
de profesioniști dintr-un sector medical 
reglementat în statul membru în care sunt 
furnizate serviciile, indiferent de 
echipamentul medical și fără a ține seama 
de mijloacele organizatorice sau 
financiare naționale și de statutul public 
sau privat.
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Or. en

Amendamentul 116
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile intelectuale nemateriale sau 
creative ale profesiilor liberale nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului. Profesiile liberale 
cuprind în general, pe baza calificărilor 
profesionale sau a aptitudinilor 
intelectuale, prestarea independentă 
personală, responsabilă și de specialitate 
de servicii de înaltă calitate în interesul 
beneficiarului și al publicului larg. Este 
permisă însă în continuare standardizarea 
în domeniul calității proceselor.

Or. de

Justificare

Procesul prestării de servicii intelectuale al liberului profesionist nu poate fi descris prin 
standarde. Fiecare serviciu al unei persoane independente din domeniul profesiilor liberale 
este mai degrabă o soluție individuală ajustată la fiecare pacient, mandant, antreprenor, 
client. Standardizarea voluntară în domeniul serviciilor profesiilor liberale poate exista doar 
în mediul prestărilor sau în cazul condițiilor-cadru generale (de exemplu, păstrarea actelor).

Amendamentul 117
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul de aplicare al 
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
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calificărilor profesionale standardizarea 
este permisă doar în mod subsidiar.
_______________
1 JO C 255, 30.9.2005, p. 22.

Or. de

Justificare

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale are drept obiectiv garantarea în Uniune a 
unui standard înalt de calitate al calificărilor profesionale și reprezintă, prin urmare, un cod 
exhaustiv de reguli privind evoluția procedurilor reciproce de recunoaștere, care să primeze 
în ceea ce privește aplicarea sa.

Amendamentul 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă, al cărei proiect a fost supus unei 
anchete publice, a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică stabilită prin consens și aprobată 
de către o organizație de standardizare 
recunoscută pentru o utilizare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
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obligatorie și este unul dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică stabilită prin consens și aprobată 
de către o organizație recunoscută pentru 
o utilizare repetată sau continuă a cărei 
respectare nu este obligatorie și este unul 
dintre următoarele:

Or. en

Justificare

Stabilirea prin consens și aprobarea de către organizațiile recunoscute vor asigura coerența 
standardelor.

Amendamentul 121
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică stabilită și aprobată de o 
organizație recunoscută și care este în 
conformitate cu principiile stabilite de 
OMC în contextul Acordului privind 
barierele tehnice în calea comerțului,
pentru aplicare repetată sau continuă a 
cărei respectare nu este obligatorie și este 
unul dintre următoarele:
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Or. en

Justificare

Comunicarea Comisiei privind o viziune strategică pentru standardele europene [(2011)311 
final] face trimitere la Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului, 
considerându-l un fundament al principiilor esențiale ale standardizării, convenit la nivel 
internațional. În contextul prezentului regulament și în conformitate cu eforturile UE de a 
promova cooperarea internațională în materie de standarde, ar trebui să se facă referire la 
criteriile OMC recunoscute de la nivel internațional și nu ar trebui să se sublinieze niciun 
principiu de standardizare.

Amendamentul 122
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie, cu excepția cazului în care 
acest lucru este menționat în 
reglementările europene, și este unul 
dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de un organism 
internațional de standardizare;

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de o organizație 
internațională de standardizare și care este 
pus la dispoziția publicului;

Or. en
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Amendamentul 124
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de un organism 
internațional de standardizare;

(a) „standard internațional” înseamnă un 
standard adoptat de un organism 
internațional de standardizare și care este
pus la dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare;

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare, 
care este transpus în mod automat ca 
standard național în statele membre prin 
retragerea standardelor naționale 
contradictorii și pentru elaborarea căruia 
se aplică o perioadă de așteptare la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 126
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b



PE480.857v02-00 42/118 AM\893852RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare;

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de una dintre 
organizațiile europene de standardizare cu 
obligația de a-l pune în aplicare ca 
standard național identic și de a retrage 
standardele naționale contradictorii;

Or. en

Amendamentul 127
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare;

(b) „standard european” înseamnă un 
standard adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare 
care este pus în aplicare prin publicarea 
sa ca standard național identic și care îi 
obligă pe membrii organismelor europene 
de standardizare să retragă orice standard 
național existent contradictoriu;

Or. en

Amendamentul 128
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a 
Uniunii;

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a 
Uniunii; acesta este elaborat în 
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conformitate cu normele organismelor 
europene de standardizare (OES), ceea ce 
implică faptul că un consultant al OES 
atestă că s-au îndeplinit cerințele esențiale 
din directiva corespunzătoare și, în plus, 
în cazul sectorului feroviar, dispozițiile 
din specificațiile tehnice ad-hoc de 
interoperabilitate (STI);

Or. en

Justificare

Potrivit informațiilor furnizate de obicei de către DG MOVE și DG ENTR (Orientările 
privind SA STI3 din 2003 elaborate de CE), un standard armonizat ar trebui să fie adoptat la 
solicitarea Comisiei. Acesta ar trebui să fie elaborat în conformitate cu normele 
organismelor europene de standardizare (OES). Un consultant al OES atestă că s-au 
îndeplinit cerințele esențiale din directiva corespunzătoare și, în cazul sectorului feroviar, 
dispozițiile privind STI ad-hoc.

Amendamentul 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de un organism național 
de standardizare;

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de un organism național 
de standardizare și care este pus la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 130
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de un organism național 

(d) „standard național” înseamnă un 
standard adoptat de un organism național 
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de standardizare; de standardizare și care este pus la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 131
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „produs al standardizării europene” 
înseamnă orice altă specificație tehnică în 
afara unui standard european, adoptată de 
un organism european de standardizare 
pentru aplicare repetată sau continuă și a 
cărei respectare nu este obligatorie;

2. „produs al standardizării europene” 
înseamnă orice altă specificație tehnică în 
afara unui standard european, adoptată de o 
organizație europeană de standardizare 
pentru aplicare repetată sau continuă;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că standardele sunt voluntare în mod inerent.

Amendamentul 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile necesare ale unui 
produs, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, siguranță 
sau dimensiuni, precum și cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este vândut, 
terminologia, simbolurile, încercările și 
metodele de încercare, ambalarea, 
marcarea sau etichetarea și procedurile de 
evaluare a conformității;

(a) caracteristicile necesare ale unui 
produs, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, protecție a 
mediului, sănătate, siguranță sau 
dimensiuni, precum și cerințele aplicabile 
produsului în ceea ce privește denumirea 
sub care este vândut, terminologia, 
simbolurile, încercările și metodele de 
încercare, ambalarea, marcarea sau 
etichetarea și procedurile de evaluare a 
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conformității;

Or. en

Amendamentul 133
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile necesare ale unui 
produs, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, siguranță 
sau dimensiuni, precum și cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este vândut, 
terminologia, simbolurile, încercările și 
metodele de încercare, ambalarea, 
marcarea sau etichetarea și procedurile de 
evaluare a conformității;

(a) caracteristicile necesare ale unui 
produs, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, protecție a 
mediului, sănătate, siguranță sau 
dimensiuni, precum și cerințele aplicabile 
produsului în ceea ce privește denumirea 
sub care este vândut, terminologia, 
simbolurile, încercările și metodele de 
încercare, ambalarea, marcarea sau 
etichetarea și procedurile de evaluare a 
conformității;

Or. en

Justificare

Deși siguranța, fiabilitatea, disponibilitatea și compatibilitatea tehnică sunt acoperite de 
prezenta propunere legislativă, nici sănătatea și nici protecția mediului nu sunt vizate de 
aceasta și, prin urmare, trebuie să fie adăugate.

Amendamentul 134
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) caracteristicile necesare ale unui 
serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, siguranță, 
precum și cerințele aplicabile furnizorului 
în ceea ce privește informațiile care trebuie 

(c) caracteristicile necesare ale unui 
serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, protecție a 
mediului și sănătate publică, siguranță, 
precum și cerințele aplicabile furnizorului 
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puse la dispoziția beneficiarului astfel cum 
se menționează la articolul 22 alineatele 
(1)-(3) din Directiva 2006/123/CE;

în ceea ce privește informațiile care trebuie 
puse la dispoziția beneficiarului astfel cum 
se menționează la articolul 22 alineatele 
(1)-(3) din Directiva 2006/123/CE;

Or. fr

Amendamentul 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum se menționează la articolul 57 
din Tratat;

6. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă referitoare la 
bunuri sau conținut digital, cum ar fi 
instalarea, întreținerea, repararea sau 
orice alt tip de prelucrare, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum se menționează la articolul 57 
din tratat;

Or. en

Amendamentul 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum se menționează la articolul 57
din Tratat;

6. „serviciu legat de produse” înseamnă 
orice serviciu care are legătură cu 
produse sau conținuturi digitale precum 
montaj, instalare, întreținere, reparație 
sau orice alt tip de prelucrare, prestate de 
vânzătorul produselor sau de furnizorul 
conținuturilor digitale pe baza 
contractului de cumpărare, a contractului 
privind punerea la dispoziție a 
conținuturilor digitale sau pe baza unui 
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contract special privind serviciile conexe, 
care a fost încheiat în același timp cu 
contractul de cumpărare sau cu 
contractul privind punerea la dispoziție de 
conținuturi digitale, excluzând însă: 
i) serviciile de transport,
i) serviciile de formare,
ii) serviciile de asistență în domeniul 
telecomunicațiilor și
iii) serviciile financiare;

Or. de

Justificare

Conform considerentelor (7) și (8), scopul principal al propunerii de regulament este 
extinderea cadrului legislativ actual la serviciile care au legătură cu produsele și procesele. 
Acest lucru trebuie să se reflecte la articolul 2. Amendamentul propus este dedus din 
propunerea Comisiei privind legislația europeană în materie de vânzare COM (2011) 635.

Amendamentul 137
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum se menționează la articolul 57 
din Tratat;

6. „serviciu” înseamnă orice activitate 
economică independentă, prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații, 
astfel cum se menționează la articolul 57 
din tratat și în special la considerentul 22 
și la articolul 2 litera (f) din
Directiva 2006/123/CE1;
__________________
1 JO L, 27.12.2006. 

Or. en

Amendamentul 138
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „organism internațional de 
standardizare” înseamnă Organizația 
Internațională. pentru Standardizare (ISO), 
Comisia Electrotehnică Internațională 
(IEC) și Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (ITU).

8. „organism internațional de 
standardizare” înseamnă Organizația 
Internațională. pentru Standardizare (ISO), 
Comisia Electrotehnică Internațională 
(IEC), Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor (ITU) și Uniunea 
Internațională a Căilor Ferate (UIC).

Or. en

Justificare

UIC este organizația care are competențe tehnice pentru a desfășura această activitate în 
mod adecvat în domeniul standardizării sectorului feroviar, întrucât desfășoară această 
activitate de 90 de ani și a elaborat peste 500 de prospecte de standardizare, majoritatea 
dintre acestea fiind, de fapt, utilizate în sectorul feroviar european. În plus, UIC are cel mai 
extins nivel de reprezentare comună a sectorului feroviar din Europa. Aceasta a stabilit 
legături cu companii feroviare și alte organisme de standardizare în mai multe țări terțe.

Amendamentul 139
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „consens” înseamnă un acord 
general, caracterizat de absența unei 
opoziții susținute față de chestiuni 
semnificative a unui număr important de 
interese/părți interesate în cauză, precum 
și de un proces care implică luarea în 
considerare a opiniilor tuturor părților 
interesate în cauză și reconcilierea 
argumentelor contradictorii.

Or. en
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Amendamentul 140
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată pe an, fiecare organism 
european și național de standardizare își 
stabilește programul de lucru. Acest 
program de lucru conține informații privind 
standardele și produsele de standardizare 
europeană pe care intenționează să le 
elaboreze sau să le modifice, pe care este în 
curs de a le elabora sau modifica și pe care 
le-a adoptat în perioada anterioară, în afara 
cazului în care acestea sunt transpuneri 
identice sau echivalente ale standardelor 
internaționale sau europene.

(1) Cel puțin o dată pe an, fiecare organism 
european și național de standardizare își 
stabilește programul de lucru. Acest 
program de lucru conține informații privind 
standardele și produsele de standardizare 
europeană pe care intenționează să le 
elaboreze sau să le modifice, pe care este în 
curs de a le elabora sau modifica și pe care 
le-a adoptat în perioada anterioară, în afara 
cazului în care acestea sunt transpuneri 
identice sau echivalente ale standardelor 
internaționale sau europene. La publicarea 
unui nou standard european, se retrag 
toate standardele naționale contradictorii.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure coerența sistemului european și să se evite standardele naționale 
contradictorii atunci când se elaborează un standard european comun.

Amendamentul 141
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu la data publicării 
programului său de lucru, orice organism 
european sau național de standardizare 
notifică celelalte organisme europene și 
naționale de standardizare și Comisia cu 
privire la existența respectivului program.

(4) Cel târziu cu două luni înainte de data 
publicării programului său de lucru, orice 
organism european sau național de 
standardizare notifică celelalte organisme 
europene și naționale de standardizare și 
Comisia cu privire la existența 
respectivului program, iar acestea își trimit 
observațiile în termen de o lună de la data 
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notificării.

Or. fr

Amendamentul 142
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite orice proiect de 
standard național, standard european și 
produs al standardizării europene celorlalte 
organisme europene și naționale de
standardizare și Comisiei, la cererea 
acestora din urmă.

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite, cel puțin în formă 
electronică, orice proiect de standard 
național, standard european și produs al 
standardizării europene celorlalte 
organisme europene și naționale de 
standardizare și Comisiei, la cererea 
acestora din urmă.

Or. en

Amendamentul 143
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite orice proiect de 
standard național, standard european și 
produs al standardizării europene celorlalte 
organisme europene și naționale de 
standardizare și Comisiei, la cererea 
acestora din urmă.

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite în mod sistematic
orice proiect de standard național, standard 
european și produs al standardizării 
europene celorlalte organisme europene și 
naționale de standardizare și Comisiei.
Orice proiect de standard național este 
trimis în limba engleză pe lângă proiectul 
în limba națională.

Or. en
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Justificare

Trimiterea automată a tuturor produselor de standardizare organismelor europene și 
naționale de standardizare și Comisiei va asigura o înregistrare completă a activităților de 
standardizare ale tuturor statelor membre. Pentru a permite o mai bună înțelegere a 
documentelor, acestea ar trebui să fie furnizate nu numai în limba națională, ci și în limba 
engleză.

Amendamentul 144
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite orice proiect de 
standard național, standard european și 
produs al standardizării europene celorlalte 
organisme europene și naționale de 
standardizare și Comisiei, la cererea 
acestora din urmă.

(1) Fiecare organism european și național 
de standardizare trimite în mod sistematic
orice proiect de standard național, standard 
european și produs al standardizării 
europene celorlalte organisme europene și 
naționale de standardizare și Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 145
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde cu 
promptitudine și ia cunoștință în mod 
corespunzător de orice observații primite 
din partea oricărui organism european sau 
național de standardizare și din partea 
Comisiei cu privire la orice astfel de 
proiect.

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde în termen de 30 
de zile și ia cunoștință în mod 
corespunzător de orice observații primite 
din partea oricărui organism european sau 
național de standardizare și din partea 
Comisiei cu privire la orice astfel de 
proiect.

Or. pt
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 Justificare

Expresia ,,cu promptitudine” este prea subiectivă. Treizeci de zile reprezintă un termen 
rezonabil și fezabil care ar oferi un caracter obiectiv procesului de consultare. 

Amendamentul 146
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde cu 
promptitudine și ia cunoștință în mod 
corespunzător de orice observații primite 
din partea oricărui organism european sau 
național de standardizare și din partea 
Comisiei cu privire la orice astfel de 
proiect.

(2) Fiecare organism european și național 
de standardizare răspunde cu 
promptitudine și ia cunoștință în mod 
corespunzător de orice observații primite 
din partea oricărui organism european sau 
național de standardizare și din partea 
Comisiei cu privire la orice astfel de 
proiect. Organismul național de 
standardizare răspunde în termen de 
maximum trei luni.

Or. en

Justificare

Organismele naționale de standardizare ar trebui să aibă la dispoziție un termen rezonabil
pentru a răspunde la observațiile referitoare la un proiect primite din partea altor organisme 
europene și naționale de standardizare și din partea Comisiei. Termenul de trei luni pare a fi 
un termen rezonabil.

Amendamentul 147
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât părțile stabilite în alte state 
membre să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații;

(a) asigurarea accesului la publicarea 
proiectelor de standarde naționale în așa 
fel încât toate părțile relevante, în special 
cele stabilite în alte state membre să aibă 



AM\893852RO.doc 53/118 PE480.857v02-00

RO

posibilitatea de a prezenta observații;

Or. en

Amendamentul 148
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) evitarea oricărui act de recunoaștere, 
omologare sau utilizare prin referirea la 
un standard național adoptat prin 
încălcarea articolelor 3 și 4 din prezentul 
regulament.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În perioada de elaborare a unui 
standard european sau după aprobarea 
acestuia, organizațiile naționale de 
standardizare nu întreprind nicio acțiune 
care ar putea aduce atingere armonizării 
vizate și, în special, nu publică în 
domeniul în cauză un standard național 
nou sau revizuit care nu se conformează 
pe deplin standardelor europene existente. 
La publicarea unui nou standard 
european, se retrag toate standardele 
naționale contradictorii.

Or. en
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Amendamentul 150
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În perioada de elaborare a unui 
standard european sau după aprobarea 
acestuia, organizațiile naționale de 
standardizare nu întreprind nicio acțiune 
care ar putea aduce atingere armonizării 
vizate și, în special, nu publică în 
domeniul în cauză un standard național 
nou sau revizuit care nu se conformează 
pe deplin standardelor europene existente. 
La publicarea unui nou standard 
european, se retrag toate standardele 
contradictorii.

Or. en

Amendamentul 151
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților
interesate din domeniul protecției 
mediului și din cadrul societății, în special 
prin organizațiile menționate în anexa III, 
la nivelul elaborării politicilor și cel puțin 
în următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organizațiile naționale și europene de 
standardizare promovează și facilitează 
participarea efectivă la activitățile lor de 
standardizare a tuturor părților interesate 
relevante, inclusiv autorități publice,
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”), consumatori, 
inclusiv persoane cu handicap, lucrători, 
ecologiști și alte părți interesate din cadrul 
societății. Organizațiile europene de 
standardizare promovează și facilitează în 
special participarea efectivă a 
organizațiilor menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
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standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă punctul 31 din Rezoluția Parlamentului din 21 octombrie 2010 
referitoare la viitorul standardizării europene. Întrucât sistemul european de standardizare 
se bazează pe principiul delegării naționale, în special în cadrul CEN/CENELEC, 
participarea efectivă a tuturor părților interesate relevante ar trebui să fie promovată atât la 
nivel național, cât și la nivel european. Participarea la nivel național este deosebit de 
relevantă pentru autoritățile publice naționale.

Amendamentul 152
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea eficientă a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. pt

 Justificare

Este esențial să se asigure accesul IMM-urilor la standarde, iar acest lucru este posibil doar 
dacă acestea sunt implicate activ în procesul de standardizare, încă de la început.

Amendamentul 153
Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele naționale și europene de 
standardizare asigură reprezentarea 
corespunzătoare a întreprinderilor mici și 
mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), 
a organizațiilor de protecție a 
consumatorilor și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății, în special prin organizațiile 
menționate în anexa III, la nivelul 
elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. de

Justificare

Din motive de proximitate față de piață și de aplicabilitate practică a proiectelor de 
standardizare, dialogul privind o mai bună implicare a IMM-urilor și a reprezentanților 
acestora în procedurile de standardizare ar trebui structurat în ceea ce privește forma sa, 
astfel încât să rămână posibilă participarea directă a nivelului național fără implicare 
internațională. Forma de până acum a implicării IMM-urilor prin intermediul forurilor 
naționale de standardizare nu ar trebui evitată nici în interesul unui dialog structurat.

Amendamentul 154
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin
organizațiile menționate în anexa III, la 

(1) Organizațiile europene de 
standardizare încurajează și facilitează
reprezentarea corespunzătoare și 
participarea la activitățile lor de 
standardizare a tuturor părților interesate 
relevante, inclusiv a autorităților de 
supraveghere a pieței, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (denumite în continuare 
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nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

„IMM-uri”), a lucrătorilor și a 
organizațiilor de protecție a consumatorilor 
și a părților interesate din domeniul 
protecției mediului și din cadrul societății. 
Această cerință este îndeplinită în special 
prin organizațiile menționate în anexa III, 
la nivelul elaborării politicilor și cel puțin 
în următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

Amendamentul 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea și participarea
corespunzătoare a întreprinderilor mici și 
mijlocii (denumite în continuare „IMM-
uri”), a organizațiilor de protecție a 
consumatorilor și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății și a reprezentanților 
angajatorilor și angajaților (denumiți în 
continuare „parteneri sociali”), în special 
prin organizațiile menționate în anexa III, 
la nivelul elaborării politicilor și cel puțin 
în următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

Amendamentul 156
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
facilitează reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare „IMM-uri”), a organizațiilor 
de protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

Amendamentul 157
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea și participarea
corespunzătoare a întreprinderilor mici și 
mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), 
a organizațiilor de protecție a 
consumatorilor și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății, în special prin organizațiile 
menționate în anexa III, la nivelul 
elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. fr

Amendamentul 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură consultarea și implicarea părților 
interesate relevante, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare „IMM-uri”), a organizațiilor 
de protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
permit reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare „IMM-uri”), a organizațiilor 
de protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

Or. en
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Amendamentul 160
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) etapa de vot, prin care organizațiilor 
menționate în anexa III li se acordă 
dreptul de vot;

Or. en

Amendamentul 161
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) ajungerea la un consens, ascultându-
se opiniile organizațiilor menționate în 
anexa III și analizarea acestora atunci 
când se verifică dacă s-a ajuns sau nu la 
un consens;

Or. en

Amendamentul 162
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) obținerea consensului;

Or. fr
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Amendamentul 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) votul: organizațiilor menționate în 
anexa III li se acordă, pentru o perioadă 
tranzitorie, dreptul de a vota cu privire la 
aspecte la care un reprezentant al unei 
astfel de organizații a contribuit la nivel 
tehnic și atât timp cât grupul de părți 
interesate respective nu este reprezentat în 
mod sistematic și corespunzător în cel 
puțin două treimi din organizațiile 
naționale de standardizare.

Or. en

Amendamentul 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) pentru a asigura reprezentarea 
corespunzătoare a părților interesate și 
pentru a îmbunătăți procesul de 
consolidare a consensului, transparența 
afilierii membrilor este promovată și 
monitorizată de către organizațiile 
europene de standardizare.

Or. en

Amendamentul 165
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura reprezentarea 
corespunzătoare a părților interesate și 
pentru a îmbunătăți procesul de 
consolidare a consensului, transparența 
afilierii membrilor este strict aplicată și 
monitorizată de către organizațiile 
europene de standardizare.

Or. en

Amendamentul 166
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O procedură de apel independentă, 
gestionată de o comisie de conciliere 
imparțială, monitorizează cazurile de 
suprareprezentare a uneia sau a mai 
multor categorii de părți interesate și 
analizează orice opoziție susținută la nivel 
de comitet tehnic.

Or. en

Amendamentul 167
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Organizațiile europene de 
standardizare se asigură că consensul 
stabilit în cadrul deciziilor comitetelor lor 
tehnice ia în considerare opiniile 
membrilor comitetelor și ale 
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participanților din cadrul organizațiilor, 
în special cele menționate în anexa III, și 
soluționează orice opoziție susținută față 
de aspecte semnificative exprimată de 
aceștia.

Or. en

[A se vedea textul de la punctul 34 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul 
standardizării europene (A7-0276/2010)].

Amendamentul 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Organizațiile europene de 
standardizare acordă „statutul de membru 
efectiv” organizațiilor menționate în 
anexa III pentru a consolida 
reprezentarea acelor părți interesate care 
au o prezență slabă sau care sunt absente 
în cadrul comitetelor de standardizare 
echivalente la nivel național.

Or. en

Amendamentul 169
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Organizațiile europene de 
standardizare acordă „statutul de membru 
efectiv” organizațiilor menționate în 
anexa III la prezentul regulament pentru 
a consolida reprezentarea acelor părți 
interesate care au o prezență slabă sau 
care sunt absente în cadrul comitetelor de 
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standardizare echivalente la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 170
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Organizațiile europene de 
standardizare acordă „statutul de membru 
efectiv” organizațiilor menționate în 
anexa III pentru a consolida 
reprezentarea acelor părți interesate care 
au o prezență slabă sau care sunt absente 
în cadrul comitetelor de standardizare 
echivalente la nivel național.

Or. en

Amendamentul 171
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat la 
un proiect care are legătură cu domeniul 
respectiv și care este finanțat de Uniune în 

(2) Organismele europene de standardizare 
încurajează și facilitează reprezentarea și 
participarea corespunzătoare, la nivel 
tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, autorităților de 
supraveghere a pieței din statele membre, 
precum și a altor persoane juridice, în 
cadrul activităților de standardizare cu 
privire la un domeniu emergent cu 
implicații semnificative din punct de 
vedere al politicilor sau al inovării 
tehnologice, dacă persoanele juridice în 
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cadrul unui program-cadru multianual 
pentru activități din domeniul cercetării și 
dezvoltării tehnologice.

cauză au participat la un proiect care are 
legătură cu domeniul respectiv și care este 
finanțat de Uniune în cadrul unui program-
cadru multianual pentru activități din 
domeniul cercetării și dezvoltării 
tehnologice.

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie implicate în procesul de standardizare, 
să asigure calitatea și să furnizeze informații specifice în cadrul acestui proces.

Amendamentul 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat 
la un proiect care are legătură cu 
domeniul respectiv și care este finanțat de 
Uniune în cadrul unui program-cadru 
multianual pentru activități din domeniul 
cercetării și dezvoltării tehnologice.

(2) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a autorităților publice 
relevante, inclusiv a celor responsabile 
pentru supravegherea pieței în statele 
membre, a angajatorilor și a angajaților 
ca reprezentanți pentru siguranța la locul 
de muncă și a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, în 
special atunci când aceste persoane
juridice participă la proiecte finanțate de 
Uniune în cadrul unui program-cadru 
multianual pentru activități din domeniul 
cercetării și dezvoltării tehnologice.

Or. en
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Amendamentul 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat la 
un proiect care are legătură cu domeniul 
respectiv și care este finanțat de Uniune în 
cadrul unui program-cadru multianual 
pentru activități din domeniul cercetării și 
dezvoltării tehnologice.

(2) Organismele europene de standardizare 
permit reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare, a Centrului Comun de 
Cercetare al Comisiei și a universităților, 
precum și a altor persoane juridice, în 
cadrul activităților de standardizare cu 
privire la un domeniu emergent cu 
implicații semnificative din punct de 
vedere al politicilor sau al inovării 
tehnologice, dacă persoanele juridice în 
cauză au participat la un proiect care are 
legătură cu domeniul respectiv și care este 
finanțat de Uniune în cadrul unui program-
cadru multianual pentru activități din 
domeniul cercetării, inovării și dezvoltării 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile naționale de 
standardizare promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la standarde și la 
elaborarea acestora în special prin:
(a) punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe 
site-urile lor web a rezumatelor 
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standardelor;
(b) aplicarea unor tarife speciale pentru
IMM-uri pentru furnizarea de standarde 
și furnizarea de pachete de standarde la 
preț redus;
(c) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă o importanță 
deosebită pentru IMM-uri;
(d) oferirea unor tarife speciale IMM-
urilor pentru participarea la activitățile de 
standardizare.
(2) Organizațiile naționale de 
standardizare trimit organizațiilor 
europene de standardizare un raport 
anual privind acțiunile întreprinse pentru 
a respecta cerințele prevăzute la alineatul 
(1) și toate celelalte măsuri de 
îmbunătățire a participării IMM-urilor la 
activitățile lor de standardizare. Acestea 
publică raportul respectiv pe site-ul lor 
web.

Or. en

Justificare

Tarifele speciale pentru IMM-uri sunt necesare pentru a facilita participarea acestora. 
Participarea cu titlu gratuit ar crea incertitudine în ceea ce privește suportarea costurilor și 
ar pune în pericol influența pe care o au IMM-urile.

Amendamentul 175
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile naționale de 
standardizare promovează și facilitează, 
în conformitate cu principiul delegării 
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naționale, accesul IMM-urilor la 
standarde și la elaborarea acestora în 
special prin:
(a) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă o importanță 
deosebită pentru IMM-uri;
(b) acordarea accesului pentru 
participarea IMM-urilor la activitățile de 
standardizare, fără a le obliga să devină 
membre;
(c) posibilitatea acordată IMM-urilor de a 
solicita la nivel de comitet tehnic 
exceptarea de la contribuția de a acoperi 
costurile.

Or. en

Amendamentul 176
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile naționale de 
standardizare promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la standarde și la 
elaborarea acestora în special prin:
(a) punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe 
site-urile lor web a rezumatelor 
standardelor;
(b) aplicarea unor tarife speciale pentru 
IMM-uri pentru furnizarea de standarde 
și furnizarea de pachete de standarde la 
preț redus;
(c) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă o importanță 
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deosebită pentru IMM-uri;
(d) acces liber la proiectele de standarde 
pentru ca IMM-urile să participe la 
activitățile de standardizare;
(e) acordarea accesului pentru 
participarea IMM-urilor la activitățile de 
standardizare, fără a le obliga să devină 
membre;
(f) posibilitatea acordată IMM-urilor de a 
solicita la nivel de comitet tehnic 
exceptarea de la contribuția de a acoperi 
costurile.
(2) Organizațiile naționale de 
standardizare trimit organizațiilor 
europene de standardizare un raport 
anual privind acțiunile întreprinse pentru 
a respecta cerințele prevăzute la alineatul 
(1) și toate celelalte măsuri de 
îmbunătățire a participării IMM-urilor la 
activitățile lor de standardizare. Acestea 
publică raportul respectiv pe site-ul lor 
web.

Or. en

Amendamentul 177
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

Organizațiile naționale de standardizare 
promovează și facilitează accesul IMM-
urilor la standarde și la elaborarea 
acestora prin aplicarea unor tarife 
speciale pentru furnizarea de standarde 
IMM-urilor și prin furnizarea de pachete 
de standarde la un preț redus. Statele 
membre ar trebui să ia în considerare și 
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exceptarea microîntreprinderilor de la 
plata acestor servicii.

Or. en

Amendamentul 178
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile naționale de 
standardizare promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la elaborarea de 
standarde în special prin:
(a) punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe 
site-urile lor web a rezumatelor 
standardelor;
(b) aplicarea unor tarife speciale pentru 
IMM-uri pentru furnizarea de standarde 
și furnizarea de pachete de standarde la 
preț redus;
(c) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă o importanță 
deosebită pentru IMM-uri;
(d) asigurarea unui acces aproape liber 
pentru participarea IMM-urilor la 
activitățile de standardizare.

Or. en

Justificare

Este esențial ca IMM-urile să aibă un acces aproape liber la proiectele de standarde. 
Participarea în cadrul comitetelor tehnice sau în cadrul grupurilor de lucru presupune 
costuri care, pe de o parte, sunt necesare pentru a asigura viabilitatea financiară a 
organizațiilor de standardizare, dar care, pe de altă parte, nu pot fi un obstacol financiar 
care împiedică IMM-urile să participe la acest proces.
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Amendamentul 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile de standardizare 
naționale promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la standarde și la 
procesul de elaborare a acestora, în 
special prin următoarele acțiuni:
(a) punerea gratuită pe site-ul lor web a 
rezumatelor standardelor;
(b) aplicarea unor tarife speciale pentru 
furnizarea de standarde IMM-urilor și 
punerea la dispoziție a unor pachete de 
standarde la un preț redus;
(c) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă un interes 
deosebit pentru IMM-uri;
(d) asigurarea accesului gratuit al IMM-
urilor în vederea participării la activitățile 
de standardizare.
(2) Organizațiile naționale de 
standardizare trimit organizațiilor 
europene de standardizare un raport 
anual privind măsurile pe care le-au luat 
pentru a se conforma cerințelor prevăzute 
la alineatul (1) și orice alte măsuri 
adoptate cu scopul de a îmbunătăți 
participarea IMM-urilor la activitățile lor 
de standardizare. Organizațiile în cauză 
publică acest raport pe site-ul lor web.

Or. de
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Justificare

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.

Amendamentul 180
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Accesul IMM-urilor la standarde

(1) Organizațiile naționale de 
standardizare promovează și facilitează 
accesul IMM-urilor la standarde și la 
elaborarea acestora în special prin:
(a) punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe 
site-urile lor web a rezumatelor 
standardelor;
(b) aplicarea unor tarife speciale pentru 
IMM-uri pentru furnizarea de standarde 
și furnizarea de pachete de standarde la 
un preț redus;
(c) identificarea, în cadrul programelor 
lor anuale de lucru, a proiectelor de 
standardizare care prezintă o importanță 
deosebită pentru IMM-uri;
(d) asigurarea accesului liber pentru 
participarea IMM-urilor la activitățile de
standardizare fără a crește costurile de 
participare la aceste activități pentru alte 
părți interesate.
(2) Organizațiile naționale de 
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standardizare trimit organizațiilor 
europene de standardizare un raport 
anual privind acțiunile întreprinse pentru 
a respecta cerințele prevăzute la alineatul 
(1) și toate celelalte măsuri de 
îmbunătățire a participării IMM-urilor la 
activitățile lor de standardizare. Acestea 
publică raportul respectiv pe site-ul lor 
web.

Or. en

Justificare

Atunci când părțile interesate, inclusiv IMM-urile, doresc să participe la activități de 
standardizare în domenii care au legătură cu interesele întreprinderilor lor, acestea trebuie 
să devină membre ale comitetelor naționale corespunzătoare. În mod obișnuit, costurile unui 
comitet național sunt partajate între părțile interesate participante prin plata unei taxe de 
membru pe expert. Dispozițiile acestui articol nu ar trebui să conducă la o situație în care 
alte părți interesate din domeniu sunt obligate efectiv să subvenționeze participarea IMM-
urilor.

Amendamentul 181
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Accesul la procesul de standardizare

Organizațiile naționale de standardizare 
asigură acces liber pentru participarea la 
activitățile lor de standardizare pentru 
microîntreprinderi, întreprinderi mici, 
consumatori, inclusiv persoane cu 
handicap, ecologiști, lucrători și alte părți 
interesate din cadrul societății.

Or. en

Justificare

Acest amendament, care reflectă punctul 41 din Rezoluția Parlamentului referitoare la 
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viitorul standardizării europene, nu va avea consecințe negative asupra stabilității financiare 
a organismelor naționale de standardizare (ONS) deoarece taxele de participare, dacă se 
percep, plătite de un număr redus de microîntreprinderi și întreprinderi mici și părți 
interesate din cadrul societății care participă la activitățile naționale de standardizare 
constituie o parte nesemnificativă din veniturile ONS-urilor.

Amendamentul 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Participarea autorităților publice la 

procesul de standardizare europeană
Statele membre încurajează participarea 
autorităților publice, în special a 
autorităților de supraveghere a pieței, la 
activitățile naționale de standardizare 
care vizează elaborarea sau revizuirea 
standardelor solicitate de Comisie în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Încurajarea, mai degrabă decât asigurarea, participării autorităților publice este mult mai 
realistă și recunoaște în continuare rolul important al acestora.

Amendamentul 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Participarea autorităților publice la 

activitățile europene de standardizare
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Statele membre asigură participarea 
autorităților publice, în special a 
autorităților de supraveghere a pieței, la 
activitățile naționale de standardizare 
care vizează elaborarea sau revizuirea 
unor standarde, în urma unei solicitări a
Comisiei în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Implicarea autorităților publice („public authorities”)ar trebui să aibă loc pe plan național. 
Nu ar trebui introdusă obligativitatea implicării continue în procesul de standardizare. Acest 
lucru corespunde principiului participării voluntare la procesul de standardizare. 
Participarea autorităților publice se va limita în general la teme de interes public.

Amendamentul 184
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru 
anual referitor la activitatea de 
standardizare europeană, care va indica 
standardele europene și produsele de 
standardizare europeană a căror elaborare 
intenționează să o solicite organismelor 
europene de standardizare în conformitate 
cu articolul 7.

(1) Comisia adoptă un program de lucru 
anual referitor la activitatea de 
standardizare europeană, care va indica 
standardele europene și produsele de 
standardizare europeană a căror elaborare 
intenționează să o solicite organismelor 
europene de standardizare în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 185
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru 
anual referitor la activitatea de 
standardizare europeană, care va indica 
standardele europene și produsele de 
standardizare europeană a căror elaborare 
intenționează să o solicite organismelor 
europene de standardizare în conformitate 
cu articolul 7.

(1) După consultarea cu organismele 
europene de standardizare și cu toate 
părțile interesate, inclusiv cu organizațiile 
menționate în anexa III, Comisia adoptă 
un program de lucru anual referitor la 
activitatea de standardizare europeană, care 
va indica standardele europene și produsele 
de standardizare europeană a căror 
elaborare intenționează să o solicite 
organismelor europene de standardizare în 
conformitate cu articolul 7.

Or. fr

Amendamentul 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul de lucru privind 
standardizarea europeană menționat la 
alineatul (1) precizează obiectivele 
specifice și politicile pentru standardele 
europene și celelalte produse de 
standardizare europeană a căror elaborare 
Comisia intenționează să o solicite 
organismelor europene de standardizare. În 
cazuri urgente Comisia poate emite 
solicitări fără indicații prealabile.

(2) Programul de lucru privind 
standardizarea europeană menționat la 
alineatul (1) precizează obiectivele 
specifice și politicile pentru standardele 
europene și celelalte produse de 
standardizare europeană a căror elaborare 
Comisia intenționează să o solicite 
organismelor europene de standardizare. În 
cazuri urgente Comisia poate emite 
solicitări după consultarea cu Forumul 
strategic privind sistemul european de 
standardizare menționat la articolul 6 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 187
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acest program de lucru anual 
referitor la activitatea de standardizare 
europeană este examinat de toate părțile 
interesate pentru a asigura relevanța sa 
pentru piață.

Or. en

Amendamentul 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia instituie un Forum strategic 
privind sistemul european de 
standardizare pentru a consulta și a 
coordona părțile interesate relevante 
europene, inclusiv organizațiile 
menționate în anexa III, în perspectiva 
priorităților și inițiativelor de politică 
europene. Această platformă multipartită 
este consultată înainte de adoptarea 
programului de lucru multianual referitor 
la activitatea de standardizare europeană 
menționat la alineatul (1), precum și la 
fiecare solicitare de standardizare 
menționată la articolul 7 alineatul (1). De 
asemenea, acest forum este utilizat ca 
platformă multipartită în domeniul TIC, 
astfel cum se propune în comunicarea 
COM(2011)311 a Comisiei. 

Or. en

Amendamentul 189
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
obiectivele de politică specificate în mod 
clar în solicitarea Comisiei și sunt bazate 
pe consens.

Or. en

Amendamentul 190
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită rezonabil. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.
În acest sens, solicitarea Comisiei este 
emisă după consultarea cu organizațiile 
europene de standardizare și cu părțile 
interesate relevante care participă la 
platforma multipartită menționată la 
articolul 18a.

Or. en
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Amendamentul 191
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea menționată la paragraful 1 se 
adoptă după consultarea, într-un termen 
rezonabil, a comitetului de experți 
naționali instituit de directiva sectorială 
corespunzătoare, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 192
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, respectă principiul 
proiectării universale, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.
Organismele europene de standardizare 
respectă acest termen, fără a aduce 
atingere cerinței prevăzute la articolul 5 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 193
Małgorzata Handzlik
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.
Organizațiile europene ale părților 
interesate menționate în anexa III sunt 
informate în consecință.

Or. en

Amendamentul 194
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități, și sunt 
bazate pe consens.

Or. el

Amendamentul 195
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul european de standardizare 
relevant indică, în termen de o lună de la 
primire, dacă acceptă cererea menționată la 
alineatul (1).

(2) Organismul european de standardizare 
relevant indică, în termen de trei luni de la 
primire, cu condiția să fi fost consultat în 
mod corespunzător în cursul procesului 
de elaborare, dacă acceptă cererea 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 196
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de o lună de la primirea acceptului 
menționat la alineatul (2), cu privire la 
acordarea unei subvenții pentru elaborarea 
unui standard european sau a unui produs 
de standardizare europeană.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să poată lucra la fel de rapid ca organizațiile europene de standardizare 
pentru care la articolul 7 alineatul (2) se stabilește un termen de o lună.

Amendamentul 197
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de două luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

Or. en

Amendamentul 198
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în mod în acest 
sens.

(1) Atunci când un stat membru sau 
Parlamentul European consideră că un 
standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în acest sens.

Or. en

[A se vedea textul de la punctul 25 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul 
standardizării europene (A7-0276/2010)].

Justificare

Întrucât Parlamentul European participă dintr-o poziție de egalitate cu Consiliul la 
procedura legislativă ordinară, Parlamentul European trebuie să aibă dreptul de a contesta 
un standard armonizat.

Amendamentul 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în mod în acest 
sens.

(1) Atunci când fie un stat membru, fie 
Parlamentul European consideră că un 
standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în acest sens, 
oferind o explicație detaliată și probe care 
să îi susțină afirmația. Comisia convoacă 
fără întârziere Forumul strategic privind 
sistemul european de standardizare 
menționat la articolul 6 alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 200
António Fernando Correia De Campos

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în acest sens.

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în mod în acest 
sens, printr-o explicație detaliată și 
justificată a motivului reclamației.

Or. pt

 Justificare

Trebuie evitat protecționismul național care ar putea pune în pericol unitatea și
competitivitatea europeană, de aceea, statele membre trebuie să își motiveze întotdeauna 
orice evaluare negativă a calității intrinsece a unui standard armonizat.

Amendamentul 201
Małgorzata Handzlik
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în mod în acest 
sens.

(1) Atunci când un stat membru consideră 
că un standard armonizat nu satisface în 
întregime cerințele pe care le vizează și 
care sunt stabilite în legislația Uniunii, 
acesta va informa Comisia în acest sens, 
oferind o explicație detaliată și probe care 
să îi susțină afirmația.

Or. en

Amendamentul 202
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia publică și actualizează 
periodic pe site-ul său web lista 
standardelor armonizate care au făcut 
obiectul unei decizii menționate la 
alineatul (2).

Or. en

[A se vedea textul de la punctul 26 din Raportul Parlamentului European referitor la viitorul 
standardizării europene (A7-0276/2010)].

Justificare

În scopul asigurării certitudinii în cadrul pieței, este important ca o decizie a Comisiei să nu 
recunoască un standard armonizat decât în cazul în care asigurarea prezumției de 
conformitate cu legislația este cât mai transparentă posibil.

Amendamentul 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decizia vizată la paragraful 2 litera (a) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă vizată la articolul 18 alineatul 
(2).

(4) Decizia menționată la alineatul (2)
litera (a) din prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 18 alineatul (2),
după consultarea Forumului strategic 
privind sistemul european de 
standardizare menționat la articolul 6 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 204
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decizia vizată la paragraful 2 litera (a) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă vizată la articolul 18 alineatul 
(2).

(4) Decizia menționată la alineatul (2)
litera (a) din prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 18 alineatul (2), 
după consultarea într-un termen 
rezonabil a comitetului de experți 
naționali instituit de directiva sectorială 
corespunzătoare, dacă există un astfel de 
comitet.

Or. en

Amendamentul 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia vizată la paragraful 2 litera (b) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 

(5) Decizia menționată la alineatul (2)
litera (b) se adoptă în conformitate cu 
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examinare vizată la articolul 18 alineatul 
(3).

procedura de examinare menționată la 
articolul 18 alineatul (3), după consultarea 
Forumului strategic privind sistemul 
european de standardizare menționat la 
articolul 6 alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 206
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia vizată la paragraful 2 litera (b) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare vizată la articolul 18 alineatul 
(3).

(5) Decizia menționată la alineatul (2)
litera (b) se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 18 alineatul (3), după consultarea 
într-un termen rezonabil a comitetului de 
experți naționali instituit de directiva 
sectorială corespunzătoare, dacă există un 
astfel de comitet.

Or. en

Amendamentul 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care Comisiei nu i s-a
adus la cunoștință nicio obiecție față de 
un standard armonizat sau dacă a 
considerat că obiecția nu este justificată, 
aceasta publică fără întârziere standardul 
armonizat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor 
tehnice în domeniul TIC

Or. en

Amendamentul 209
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor 
tehnice în domeniul TIC

Or. en

Amendamentul 210
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor 
tehnice în domeniul TIC

Or. en

Amendamentul 211
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor 
tehnice în domeniul TIC

Or. en

Amendamentul 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Referențierea specificațiilor tehnice în 
domeniul TIC

Or. en

Justificare

Trimiterea la standarde, mai degrabă decât recunoașterea lor, este termenul utilizat în mod 
obișnuit.

Amendamentul 213
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unui stat membru, a
unei autorități publice, fie din proprie 
inițiativă, Comisia poate decide, după 
consultarea cu organizațiile europene de 
standardizare și cu Forumul european 
multipartit privind standardizarea în 
domeniul TIC stabilit prin Decizia 
Comisiei din 28 noiembrie 2011 
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(2011/C349/04), să recunoască 
specificațiile tehnice în domeniul TIC care 
nu sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, pentru a fi utilizate 
ca referință în domeniul achizițiilor 
publice.

Or. en

Amendamentul 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate 
decide, după consultarea cu reprezentanții 
tuturor părților interesate, inclusiv ai 
organizațiilor europene de standardizare,
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Or. en

Amendamentul 215
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 

Fie la propunerea unui stat membru, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate 
decide, după consultarea cu organizațiile 
europene de standardizare, să recunoască 
și să utilizeze specificațiile tehnice TIC 
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internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

care nu sunt standarde naționale, europene 
sau internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II.

Or. en

Amendamentul 216
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate 
decide, după ce a consultat toate părțile 
implicate, să recunoască specificațiile 
tehnice care nu sunt standarde naționale, 
europene sau internaționale și îndeplinesc 
cerințele prevăzute la anexa II, ca 
standarde TIC.

Or. en

Amendamentul 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să referențieze specificațiile tehnice care 
nu sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Or. en
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Justificare

Trimiterea la standarde, mai degrabă decât recunoașterea lor, este termenul utilizat în mod 
obișnuit.

Amendamentul 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unui stat membru, a
unei autorități publice menționate în 
Directiva 2004/18/CE, fie din proprie 
inițiativă, Comisia poate decide, după 
consultarea cu organizațiile europene de 
standardizare și cu părțile interesate 
relevante, să utilizeze specificațiile tehnice 
care nu sunt standarde naționale, europene 
sau internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Or. en

Amendamentul 219
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE 
și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) 
nr. 2342/2002.

Specificațiile tehnice TIC vizate la 
articolul 9 din prezentul regulament
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE 
și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) 
nr. 2342/2002.

Or. en
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Amendamentul 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE 
și 2004/18/CE și în Regulamentul (CE) 
nr. 2342/2002.

Standardele TIC recunoscute vizate la 
articolul 9 constituie specificații tehnice 
comune menționate în 
Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendamentul 221
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Utilizarea standardelor TIC pentru 
servicii sociale, inclusiv servicii de 

sănătate
Prezentul regulament nu aduce atingere 
standardelor privind serviciile. Sistemul 
european de standardizare ia în 
considerare dispozițiile generale de 
facilitare a prestării serviciilor sociale, 
inclusiv a serviciilor de sănătate.

Or. en

Amendamentul 222
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificarea calității și conformității 
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene cu politicile și 
legislația corespunzătoare ale Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 223
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de 
cooperare, seminarele, evaluările, analizele 
comparative, activitățile de cercetare, 
lucrările de laborator, testele inter-
laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile luate pentru a 
asigura diminuarea perioadelor necesare 
pentru elaborarea și revizuirea standardelor 
europene sau a produselor standardizării 
europene;

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de 
cooperare, seminarele, evaluările, analizele 
comparative, activitățile de cercetare, 
lucrările de laborator, testele inter-
laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile luate pentru a 
asigura diminuarea perioadelor necesare 
pentru elaborarea și revizuirea standardelor 
europene sau a produselor standardizării 
europene, fără a aduce atingere 
principiilor deschiderii, calității, 
transparenței și consensului în rândul 
tuturor părților interesate;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de 
cooperare, seminarele, evaluările, analizele 
comparative, activitățile de cercetare, 
lucrările de laborator, testele inter-
laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile luate pentru a 
asigura diminuarea perioadelor necesare 
pentru elaborarea și revizuirea standardelor 
europene sau a produselor standardizării 
europene;

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de 
cooperare, inclusiv cooperarea 
internațională, seminarele, evaluările, 
analizele comparative, activitățile de 
cercetare, lucrările de laborator, testele 
inter-laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile luate pentru a 
asigura diminuarea perioadelor necesare 
pentru elaborarea și revizuirea standardelor 
europene sau a produselor standardizării 
europene;

Or. en

Amendamentul 225
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de
cooperare, seminarele, evaluările, analizele 
comparative, activitățile de cercetare, 
lucrările de laborator, testele inter-
laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile luate pentru a 
asigura diminuarea perioadelor necesare 
pentru elaborarea și revizuirea standardelor 
europene sau a produselor standardizării 
europene;

(c) efectuarea lucrărilor preliminare sau 
auxiliare în legătură cu standardizarea 
europeană, inclusiv studiile, activitățile de 
cooperare (inclusiv cooperarea 
internațională), seminarele, evaluările, 
analizele comparative, activitățile de 
cercetare, lucrările de laborator, testele 
inter-laboratoare, activitatea de evaluare a 
conformității și măsurile care vizează, în 
limitele de ordin tehnic și financiar, să 
asigure diminuarea cât mai mult posibil a
perioadelor necesare pentru elaborarea și 
revizuirea standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene, fără a 
aduce atingere principiilor deschiderii, 
calității, transparenței și consensului în 
rândul tuturor părților interesate;

Or. en
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Amendamentul 226
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, prelucrarea 
activităților tehnice și furnizarea de 
informații părților interesate;

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, prelucrarea 
activităților tehnice și furnizarea de 
informații părților interesate; aceste 
activități sunt accesibile persoanelor cu 
handicap la același nivel ca pentru ceilalți 
participanți;

Or. en

Amendamentul 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, prelucrarea 
activităților tehnice și furnizarea de 
informații părților interesate;

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, dialogul 
internațional pentru reglementare,
prelucrarea activităților tehnice și 
furnizarea de informații părților interesate;

Or. en

Amendamentul 228
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, prelucrarea 
activităților tehnice și furnizarea de 
informații părților interesate;

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, dialogurile 
internaționale și de reglementare,
coordonarea activităților de standardizare, 
prelucrarea activităților tehnice și 
furnizarea de informații părților interesate;

Or. en

Amendamentul 229
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, coordonarea 
activităților de standardizare, prelucrarea 
activităților tehnice și furnizarea de 
informații părților interesate;

(d) activitățile secretariatelor centrale ale 
organismelor europene de standardizare, 
inclusiv elaborarea politicilor, cooperarea 
internațională și dialogurile în domeniul 
standardelor, coordonarea activităților de 
standardizare, prelucrarea activităților 
tehnice și furnizarea de informații părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 230
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene utilizate în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii în limbile 

(e) traducerea standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene utilizate 
în sprijinul politicilor și legislației Uniunii 
în limbile oficiale ale Uniunii altele decât 
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oficiale ale Uniunii altele decât limbile de 
lucru ale organismelor europene de 
standardizare sau, în cazurile justificate în 
mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

limbile de lucru ale organismelor europene 
de standardizare sau, în cazurile justificate 
în mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

Or. el

Amendamentul 231
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, informații 
privind bunele practici și acțiuni pentru 
creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative 
accesibile pentru a explica, interpreta și 
simplifica standardele europene sau 
produsele standardizării europene, inclusiv 
elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, 
informații privind bunele practici și acțiuni 
pentru creșterea gradului de conștientizare;
astfel de informații și materiale 
informative trebuie să fie disponibile 
pentru persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, informații 
privind bunele practici și acțiuni pentru 
creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, informații 
privind bunele practici și acțiuni pentru 
creșterea gradului de conștientizare; astfel 
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de informații și materiale informative 
trebuie să fie disponibile într-un format 
electronic accesibil și/sau în format 
accesibil persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 233
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, informații 
privind bunele practici și acțiuni pentru 
creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, rezumate ale 
standardelor, informații privind bunele 
practici și acțiuni pentru creșterea gradului 
de conștientizare;

Or. fr

Justificare

Complexitatea standardelor și lipsa de resurse sau de competențe pot descuraja de cele mai 
multe ori întreprinderile mici să le utilizeze. Prin urmare, este necesar să se pună la 
dispoziție rezumate ale standardelor care să conțină informații pertinente, pentru a facilita 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 234
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv 

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, a interpreta și a prezenta 
într-un mod simplificat standardele 
europene sau produsele standardizării 
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elaborarea de ghiduri pentru utilizatori, 
informații privind bunele practici și 
acțiuni pentru creșterea gradului de 
conștientizare;

europene, de exemplu sub forma unor
ghiduri pentru utilizatori, rezumate ale 
standardelor, compilații privind bunele 
practici, strategii pentru creșterea gradului 
de conștientizare și programe de formare;

Or. el

Amendamentul 235
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) distribuirea de standarde armonizate 
gratuite.

Or. en

Justificare

În cazul în care standardele sunt obligatorii de facto în temeiul legislației europene, astfel 
cum este cazul „standardelor armonizate”, acestea ar trebui să fie disponibile în mod gratuit. 
În sectorul feroviar, standardele armonizate sunt elaborate pentru a prezenta o prezumție de 
conformitate cu specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) bazate pe 
Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Datorită caracterului 
lor cvasi-obligatoriu, aceste standarde ar trebui să fie disponibile în mod gratuit.

Amendamentul 236
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) expertiza juridică și tehnică, inclusiv 
studiile, în legătură cu evaluarea necesității 
și elaborarea standardelor europene și a 
produselor standardizării europene;

(b) expertiza juridică și tehnică, inclusiv 
studiile, în legătură cu evaluarea necesității 
și elaborarea standardelor europene și a 
produselor standardizării europene, sau
formarea experților;
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Or. fr

Amendamentul 237
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) subvenții pentru acțiuni; (a) subvenții pentru acțiuni, bazate pe un 
plan de lucru indicativ anual propus de 
organizațiile europene de standardizare;

Or. en

Amendamentul 238
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subvenții de funcționare pentru 
organismele de standardizare și 
organizațiile menționate în anexa III, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite în 
Regulamentul(CE), Euratom)
nr. 1605/2002. În cazul reînnoirii, 
subvențiile nu sunt diminuate în mod 
automat.

(b) subvenții de funcționare pentru 
organizațiile de standardizare și 
organizațiile menționate în anexa III, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite în 
Regulamentul(CE), Euratom 
nr. 1605/2002. În cazul reînnoirii, 
subvențiile nu sunt diminuate în mod 
automat.

Or. en

Amendamentul 239
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia se asigură că propunerile 
referitoare la subvențiile pentru acțiuni și 
subvențiile de funcționare sunt evaluate 
în termen de două luni de la prezentarea 
lor de către organizațiile europene de 
standardizare și că, în cazul în care 
propunerile sunt aprobate, contractele pot 
fi semnate în termen de două luni de la 
aprobare.

Or. en

Amendamentul 240
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia decide asupra modalităților de 
finanțare menționate la alineatele (1) și (2), 
a sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate.

(3) Comisia convine împreună cu 
organizațiile europene de standardizare
asupra modalităților de finanțare 
menționate la alineatele (1) și (2), a 
sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate. Un astfel de acord se bazează pe 
un plan financiar multianual cu orientări 
clare aplicabile tuturor serviciilor 
relevante ale Comisiei.

Or. en

Amendamentul 241
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia decide asupra modalităților de 
finanțare menționate la alineatele (1) și (2), 
a sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate.

(3) Comisia, după consultarea 
organizațiilor europene de standardizare,
decide asupra modalităților de finanțare 
menționate la alineatele (1) și (2), a 
sumelor subvenționate și, după caz, a 
procentului maxim al finanțării, pe tip de 
activitate.

Or. en

Amendamentul 242
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În afară de aceasta și fără a aduce 
atingere celor menționate anterior cu 
privire la subvențiile pentru acțiuni, 
Comisia stabilește un procentaj de 
finanțare pentru planul de lucru anual.

Or. en

Amendamentul 243
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1), cu 
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condiția ca experți relevanți din rândul 
părților interesate să fie disponibili și 
dispuși să participe.

Or. en

Amendamentul 244
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate și 
participă în mod corespunzător în cadrul 
lucrărilor de standardizare europeană, 
astfel cum se menționează la articolul 5 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 245
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) organizațiile europene de 
standardizare permit participarea 
adecvată a IMM-urilor, a organizațiilor
pentru protecția consumatorilor, a 
angajaților și a părților interesate din 
domeniul protecției mediului și din cadrul 
societății care sunt reprezentate în mod 
corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).



PE480.857v02-00 104/118 AM\893852RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adaptării criteriilor pentru 
recunoașterea standardelor în domeniul 
TIC stabilite în anexa II la dezvoltarea 
tehnică;

(b) adaptării criteriilor pentru utilizarea 
specificațiilor tehnice în domeniul TIC 
stabilite în anexa II la dezvoltarea tehnică;

Or. en

Amendamentul 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) deciziile menționate la literele (a) și 
(b) se adoptă după consultarea cu 
organizațiile europene de standardizare și 
cu Forumul strategic privind sistemul 
european de standardizare menționat la 
articolul 6 alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 248
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) deciziile menționate la literele (a) și 
(b) se adoptă după consultarea cu 
organizațiile europene de standardizare.

Or. en

Justificare

Deciziile sunt esențiale pentru sistemul de standardizare și, prin urmare, organizațiile 
europene de standardizare trebuie să fie implicate.

Amendamentul 249
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
Comitetul se reunește cel puțin de două 
ori pe an cu organizațiile europene și 
naționale de standardizare.

Or. en

Justificare

Deciziile sunt esențiale pentru sistemul de standardizare și, din acest motiv, organizațiile 
europene de standardizare trebuie să fie implicate.

Amendamentul 250
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
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Platforma multipartită
(1) Se instituie o platformă multipartită 
pentru a consilia Comisia și comitetul 
menționat la articolul 18 cu privire la 
chestiuni legate de punerea în aplicare a 
politicii europene de standardizare în ceea 
ce privește abordarea normativă a 
standardizării și impactul său economic și 
social.
(2) Platforma multipartită se compune 
din:
(a) reprezentanți ai autorităților publice 
din statele membre;
(b) organizațiile europene menționate în 
anexa III;
(c) organizațiile europene de 
standardizare;
(d) organizațiile europene care reprezintă 
industria și alte părți interesate din cadrul 
societății.
(3) Platforma multipartită este consultată:
(a) în cursul procesului de pregătire a 
cererilor de noi standarde adresate 
organizațiilor europene de standardizare 
în conformitate cu articolul 7 alineatul 
(1);
(b) ori de câte ori părțile interesate 
relevante, inclusiv autoritățile de 
supraveghere a pieței, identifică deficiențe 
ale standardelor.

Or. en

Amendamentul 251
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare (1) Organismele europene de standardizare 
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transmit Comisiei un raport anual privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Acest raport conține informații 
detaliate cu privire la următoarele:

transmit Comisiei un raport anual privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Acest raport conține informații 
cu privire la următoarele:

Or. en

Amendamentul 252
Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește la 
cinci ani de la intrarea sa în vigoare 
pentru a evalua progresele înregistrate în 
raport cu obiectivele sale.

Or. en

Amendamentul 253
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în articolul 6 alineatul (3), prima 
liniuță se elimină;

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul în cauză face referire la mandate. Conceptul de mandate a dispărut din articolul 7 
al prezentei propuneri legislative, iar termenul mai scurt de o lună împiedică consultările 
utile dintre OES și ONS. Până în prezent, mandatele pentru standardizarea legată de sectorul 
feroviar au fost aprobate printr-o dublă aprobare la nivel de comitete: un aviz din partea 
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comitetului transversal și aprobarea de către Comitetul pentru standarde și reglementări 
tehnice.

Amendamentul 254
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică o listă a organismelor
naționale de standardizare și toate 
actualizările listei respective în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

După coordonarea cu organizațiile 
europene de standardizare, Comisia 
publică o listă a organizațiilor naționale de 
standardizare și toate actualizările listei 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să consulte OES înainte de a face actualizări. Această coordonare va 
asigura coerența sistemului și a principiului delegării naționale.

Amendamentul 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică o listă a organismelor
naționale de standardizare și toate 
actualizările listei respective în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

După consultarea cu organizațiile 
europene de standardizare, Comisia 
publică o listă a organizațiilor naționale de 
standardizare și toate actualizările listei 
respective pe site-ul său web și în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE PENTRU RECUNOAȘTEREA
SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ÎN 
DOMENIUL TEHNOLOGIEI 
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

CERINȚE PENTRU UTILIZAREA
SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ÎN 
DOMENIUL TEHNOLOGIEI 
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

Or. en

Amendamentul 257
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 2 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

specificațiile tehnice au fost elaborate pe 
baza adoptării unei decizii deschise, 
accesibile tuturor operatorilor interesați de 
pe piața sau piețele vizate de standardul 
respectiv;

specificațiile tehnice au fost elaborate pe 
baza adoptării unei decizii deschise, 
accesibile tuturor părților interesate de pe 
piața sau piețele vizate de specificațiile 
tehnice respective;

Or. en

Amendamentul 258
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) s-a urmărit participarea tuturor 
categoriilor interesate de părți interesate 
pentru a se ajunge la un echilibru;

(iii) s-a urmărit participarea tuturor 
categoriilor de părți interesate pentru a se 
ajunge la un echilibru;

Or. en
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Amendamentul 259
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reprezentare corespunzătoare:
(i) specificațiile tehnice au fost elaborate 
cu participarea tuturor părților interesate;
(ii) reprezentarea tuturor categoriilor de 
părți interesate a fost echilibrată.

Or. en

Amendamentul 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) drepturile de proprietate intelectuală 
esențiale pentru punerea în aplicare a 
specificațiilor sunt acordate solicitanților 
prin licență în mod rezonabil și 
nediscriminatoriu [(fair) reasonable and 
non-discriminatory, (F)RAND], inclusiv, 
la latitudinea deținătorului dreptului de 
proprietate intelectuală, acordarea unei 
licențe pentru proprietatea intelectuală 
esențială, cu titlu gratuit;

(c) drepturile de proprietate intelectuală 
esențiale pentru punerea în aplicare a 
specificațiilor sunt acordate solicitanților 
prin licență în mod rezonabil și 
nediscriminatoriu [(fair) reasonable and 
non-discriminatory, (F)RAND], inclusiv 
acordarea unei licențe pentru proprietatea 
intelectuală esențială, cu titlu gratuit;

Or. en

Amendamentul 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) coerență: 
specificațiile nu sunt contradictorii în 
raport cu standardele europene sau 
internaționale existente.

Or. en

Justificare

Coerența și implicarea standardelor europene la nivel global sunt esențiale pentru atingerea 
obiectivelor în materie de competitivitate și inovare.

Amendamentul 262
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) respectarea principiului coerenței: 
specificațiile tehnice nu vin în 
contradicție cu standardele naționale, 
europene și internaționale existente sau în 
curs de elaborare și nu se suprapun 
standardelor respective.

Or. fr

Amendamentul 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) procesul de legitimare: 
specificațiile au fost aprobate în urma 
unui proces de legitimare, inclusiv a unei 
anchete publice care a angrenat 
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organismele europene și naționale de 
standardizare.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că noile standarde sunt adaptate la sistemul existent și că 
standardele contradictorii nu creează bariere în calea comerțului și a inovării. Procesele de 
legitimare ferme vor ajuta în acest sens.

Amendamentul 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă 
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală care 
reprezintă întreprinderile meșteșugărești și
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

Or. en

Amendamentul 265
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă 
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

(a) O organizație europeană și națională 
care reprezintă IMM-urile în activitățile de 
standardizare europene, care:

Or. de

Justificare

Din motive de proximitate față de piață și de aplicabilitate practică a proiectelor de 
standardizare, dialogul privind o mai bună implicare a IMM-urilor și a reprezentanților 
acestora în procedurile de standardizare ar trebui structurat în ceea ce privește forma sa, 
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astfel încât să rămână posibilă participarea directă a nivelului național fără implicare 
internațională. Forma de până acum a implicării IMM-urilor prin intermediul forurilor 
naționale de standardizare nu ar trebui evitată nici în interesul unui dialog structurat.

Amendamentul 266
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor consumatorilor în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor consumatorilor, 
inclusiv ale consumatorilor vulnerabili în 
special din cauza unui handicap mental 
sau fizic, a vârstei sau a credulității, în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

Or. fr

Amendamentul 267
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) O organizație europeană care reprezintă 
interesele sociale în activitățile de 
standardizare europene, care:

(d) O organizație europeană care reprezintă 
interesele sociale, considerată a fi sindicat 
sau organizație care reprezintă angajații,
în activitățile de standardizare europene, 
care:

Or. en

Amendamentul 268
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) O organizație europeană care reprezintă 
interesele sociale în activitățile de 
standardizare europene, care:

(d) O organizație europeană care 
reprezintă, în activitățile de standardizare 
europene, interesele lucrătorilor în ceea ce 
privește sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, care:

Or. en

Justificare

Scopul anexei III litera (d) este de a include organizațiile europene care reprezintă în cadrul 
activităților de standardizare interesele lucrătorilor în ceea ce privește sănătatea și siguranța 
la locul de muncă. Cu toate acestea, sensul cuvântului „sociale” este prea larg și poate crea 
incertitudine juridică. Se introduce un amendament separat pentru a include organizațiile 
europene care reprezintă alte interese sociale.

Amendamentul 269
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) este o organizație neguvernamentală, 
nonprofit și independentă de interese 
industriale, comerciale și economice sau 
alte interese conflictuale;

(i) este o organizație neguvernamentală, 
nonprofit, reprezentativă și independentă 
de interese industriale, comerciale și 
economice sau alte interese conflictuale;

Or. en

Amendamentul 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) este o organizație neguvernamentală, 
nonprofit și independentă de interese 
industriale, comerciale și economice sau 

(i) este o organizație neguvernamentală, 
nonprofit, reprezentativă și independentă 
de interese industriale, comerciale și 
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alte interese conflictuale; economice sau alte interese conflictuale;

Or. en

Amendamentul 271
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale și a 
grupurilor vulnerabile, cum ar fi 
persoanele cu handicap, în procesul de 
standardizare la nivel european;

Or. en

Amendamentul 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale, în special 
a celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi 
persoanele cu handicap, în procesul de 
standardizare la nivel european;

Or. en

Amendamentul 273
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale ale 
grupurilor vulnerabile, cum ar fi 
persoanele cu handicap, în procesul de 
standardizare la nivel european;

Or. el

Amendamentul 274
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor sociale în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor lucrătorilor în 
procesul de standardizare la nivel 
european;

Or. en

Justificare

Scopul anexei III litera (d) este de a include organizațiile europene care reprezintă în cadrul 
activităților de standardizare interesele lucrătorilor în ceea ce privește sănătatea și siguranța 
la locul de muncă. Cu toate acestea, sensul cuvântului „sociale” este prea larg și poate crea 
incertitudine juridică. Se introduce un amendament separat pentru a include organizațiile 
europene care reprezintă alte interese sociale.

Amendamentul 275
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) este autorizată de organizațiile sociale
nonprofit naționale din cel puțin două 
treimi din statele membre pentru a 

(iii) este autorizată de organizațiile de 
lucrători nonprofit naționale din cel puțin 
două treimi din statele membre pentru a 
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reprezenta interesele sociale în procesul de 
standardizare la nivel european.

reprezenta interesele lucrătorilor în 
procesul de standardizare la nivel 
european.

Or. en

Justificare

Scopul anexei III litera (d) este de a include organizațiile europene care reprezintă în cadrul 
activităților de standardizare interesele lucrătorilor în ceea ce privește sănătatea și siguranța 
la locul de muncă. Cu toate acestea, sensul cuvântului „sociale” este prea larg și poate crea 
incertitudine juridică. Se introduce un amendament separat pentru a include organizațiile 
europene care reprezintă alte interese sociale.

Amendamentul 276
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Anexa 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) O organizație europeană care 
reprezintă, în activitățile de standardizare 
europene, interese ale societății, altele 
decât cele menționate la literele (b), (c) și 
(d), care:
(i) este o organizație neguvernamentală, 
nonprofit și independentă de interese 
industriale, comerciale și economice sau 
alte interese conflictuale;
(ii) are ca obiective și activități statutare 
reprezentarea intereselor societății în 
procesul de standardizare la nivel 
european;
(iii) este autorizată de organizațiile sociale 
nonprofit naționale din cel puțin două 
treimi din statele membre să reprezinte 
interesele societății în procesul de 
standardizare la nivel european.

Or. en
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Justificare

Acest amendament deschide posibilitatea creării de noi organizații europene care reprezintă 
interesele sociale, precum și posibilitatea sprijinirii în viitor, de către Uniune, a acestor 
organizații care în prezent nu sunt menționate în anexa III, cu condiția ca ele să respecte 
criteriile stabilite în anexa respectivă.


