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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 
94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, 
a 2009/105/EK és a 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0315),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0150/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. szeptember 21-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság , valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 

                                               
1 HL C 376., 2011.12.22., 69. o.
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hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. Amennyiben az európai 
szabványosítás a nemzetközi szabványügyi 
szervezetekkel, nevezetesen a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezettel (ISO), a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal 
(IEC) és a Nemzetközi Távközlési Unióval 
(ITU) összehangolt módon történik, 
megerősíti az európai ipar globális 
versenyképességét. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az európai szabványosítási rendszert 
továbbra is az átláthatóság, a nyitottság, a 
pártatlanság, a konszenzus, a 
karbantartás, az elérhetőség, a minőség, a 
stabilitás, a hatékonyság, az egyedi 
érdekektől való függetlenség, a piaci 
relevancia, az egységesség és adott 
esetben a nemzeti képviseleten alapuló 
döntéshozatal elvével összhangban kell
megszervezni.  Az európai szabványokat 
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továbbra is az európai szabványügyi
szervezeteknek, nevezetesen az Európai 
Szabványügyi Bizottságnak (CEN), az 
Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottságnak (CENELEC) vagy az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézetnek
(ETSI) kell elfogadnia.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) versenyképessége szempontjából, 
amelyek azonban alulképviseltek, és nem 



PE478.420v01-00 8/38 PR\886241HU.doc

HU

szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Ennélfogva fontos a kkv-k 
részvételének fokozása nemzeti szinten, 
amely szinten az alacsonyabb költségek 
miatt és a nyelvi akadályok hiányában 
hatékonyabban működhetnek, a nemzeti 
képviselet elvével összhangban. 
Következésképpen alapvető fontosságú 
lenne, hogy e rendelet erősítse a 
szabványosítási folyamatokban, különösen 
a nemzeti műszaki bizottságokban való
képviseletüket és részvételüket, valamint 
biztosítsa a szabványokhoz való hatékony 
hozzáférésüket.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k az 
európai szabványosítás területén általában 
alulreprezentáltak. Ezért az európai 
műszaki bizottságokban részt vevő nemzeti 
képviselőknek a kkv-k érdekeit kell 
következetes és hatékony módon 
képviselniük. Emellett a rendelet egy
olyan szervezet révén biztosítja a kkv-k 
megfelelő részvételét az európai 
szabványosítás folyamatában, amely 
ténylegesen kapcsolatban áll a kkv-kkal és 
azok nemzeti szintű szervezeteivel, és 
azokat megfelelően képviseli.

Or. en



PR\886241HU.doc 9/38 PE478.420v01-00

HU

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A szabványoknak a termékek és 
szolgáltatások teljes életciklusa során a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
kell venniük a környezeti hatásokat. A 
Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC)
fontos és nyilvánosan elérhető eszközöket 
fejlesztett ki az említett hatásoknak az 
életciklus során történő elemzésére. E 
rendelet ennélfogva biztosítja, hogy a JRC 
aktív szerepet tölthessen be az euróai 
szabványosítási rendszerben.

Or. en
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Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság és az európai 
szabványosítási rendszer közötti 
együttműködés életképessége a 
szabványok kidolgozása iránti jövőbeli 
kérések előrelátó tervezésétől függ. Ez a 
tervezés különösen az érdekelt felek 
hozzájárulása révén fejleszthető. Mivel a 
98/34/EK irányelv már rendelkezik az 
európai szabványügyi testületek európai 
szabványok kidolgozása iránti felkérésének 
lehetőségéről, indokolt jobb és átláthatóbb 
tervezést bevezetni egy valamennyi olyan, 
szabvány kidolgozására vonatkozó kérést 
tartalmazó éves munkaprogramban, 
amelyet a Bizottság az európai 
szabványügyi testületek elé kíván 
terjeszteni.

(17) A Bizottság és az európai 
szabványosítási rendszer közötti 
együttműködés életképessége a 
szabványok kidolgozása iránti jövőbeli 
kérések előrelátó tervezésétől függ. Ez a 
tervezés különösen az érdekelt felek 
hozzájárulása révén fejleszthető. Mivel a 
98/34/EK irányelv már rendelkezik az 
európai szabványügyi szervezetek európai 
szabványok kidolgozása iránti felkérésének 
lehetőségéről, indokolt jobb és átláthatóbb 
tervezést bevezetni egy valamennyi olyan, 
szabvány kidolgozására vonatkozó kérést 
tartalmazó éves munkaprogramban, 
amelyet a Bizottság az európai 
szabványügyi szervezetek elé kíván 
terjeszteni. Mivel azonban a szabványok 
elsősorban piaci eszközök, fontos 
biztosítani az európai szabványügyi 
szervezetek és a Bizottság közötti 
együttműködés magas szintjét az éves 
európai szabványosítási munkaprogram 
kidolgozásában annak biztosítása 
érdekében, hogy a Bizottság által az 
európai szabványügyi szervezetektől kérni 
kívánt szabványok piacvezéreltek 
legyenek.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottság és az európai 
szabványügyi szervezetek közötti bővebb 
konzultáció az új szabványosítási 
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munkára irányuló kérelem kiállítása előtt 
is szükséges annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy az európai szabványügyi 
szervezetek elemezzék a javasolt tárgykör 
piaci relevanciáját, biztosítsák, hogy ez a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
eléréséhez szükséges technikai eszközök 
meghatározására korlátozódjék, valamint 
gyorsabb választ adjanak arra 
vonatkozóan, hogy a kért szabványosítási 
munkát vállalni tudják-e.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A szabványosítási folyamat 
felgyorsítása és valamennyi érdekelt fél 
abban való részvételének lehetővé tétele 
érdekében az európai és nemzeti 
szabványügyi szervezeteknek 
munkamódszereikben a lehető legnagyobb 
mértékben fel kell használniuk az 
információs és kommunikációs 
technológiákat.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatóságoknak a hardverek, 
szoftverek és informatikai szolgáltatások 
közbeszerzése során jobban figyelembe 
kellene venniük a releváns szabványok
széles köréből fakadó lehetőségeket, 
például olyan szabványok kiválasztása 

(19) A hatóságoknak a hardverek, 
szoftverek és informatikai szolgáltatások 
közbeszerzése során jobban figyelembe 
kellene venniük a releváns műszaki 
előírások széles köréből fakadó 
lehetőségeket, például olyan műszaki 
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révén, amelyek alkalmazására valamennyi 
érdekelt szállító képes. Ez élénkítené a 
versenyt, és csökkentené a gyártóhoz 
kötöttség veszélyét. A vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 
műszaki előírást a következőkre vagy 
azokkal egyenértékűekre történő 
hivatkozással kell kidolgozni: az építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint a 
termékek felhasználására vonatkozó 
európai szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki előírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
előírások. Az információs és 
kommunikációs technológiák területén a
szabványokat azonban gyakran más 
szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 
és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvben meghatározott 
szabványok vagy tanúsítványok egyik 
kategóriájába sem. Ezért szükséges 
biztosítani annak lehetőségét, hogy 
közbeszerzések esetén a műszaki előírások 
hivatkozhassanak az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
kidolgozott szabványokra annak 
érdekében, hogy lépést tartsanak az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén zajló gyors fejlődéssel, 
elősegítsék a határon átnyúló 

előírások kiválasztása révén, amelyek 
alkalmazására valamennyi érdekelt szállító 
képes. Ez élénkítené a versenyt, és 
csökkentené a gyártóhoz kötöttség 
veszélyét. A vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-
i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 
műszaki előírást a következőkre vagy 
azokkal egyenértékűekre történő 
hivatkozással kell kidolgozni: az építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint a 
termékek felhasználására vonatkozó 
európai szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki előírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
előírások. Az információs és 
kommunikációs technológiák területén a
műszaki előírásokat azonban gyakran más 
szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 
és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvben meghatározott 
szabványok vagy tanúsítványok egyik 
kategóriájába sem. Ezért szükséges 
biztosítani annak lehetőségét, hogy 
közbeszerzések esetén a műszaki előírások 
hivatkozhassanak az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
kidolgozott műszaki előírásokra annak 
érdekében, hogy lépést tartsanak az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén zajló gyors fejlődéssel, 
elősegítsék a határon átnyúló 
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szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 
versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 
versenyt és előmozdítsák az 
interoperabilitást és innovációt.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén néhány szabványt
nem a kereskedelem technikai akadályairól 
szóló megállapodás 3. mellékletében 
megállapított feltételeknek megfelelően 
dolgoztak ki. Ezért e rendelet eljárást ír elő 
az információs és kommunikációs 
technológiák területén a közbeszerzések 
során alkalmazható szabványok
kiválasztására az érdekeltek – ideértve az 
európai szabványügyi testületeket, 
vállalkozásokat és hatóságokat is – széles 
körének bevonásával. Továbbá e rendelet –
egy, a jellemzőiket tartalmazó lista 
formájában – meghatározza ezen
szabványok és a hozzájuk kapcsolódó
szabványosítási eljárások követelményeit.
Ezekkel a jellemzőkkel biztosítható a 
közpolitikai célok és a társadalmi 
szükségletek tiszteletben tartása, és a 
szabványosítás nemzetközi szervezetei 
részére a WTO-nál kidolgozott 
követelményeken alapulnak.

(20) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén néhány műszaki 
előírást nem a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló megállapodás 3. 
mellékletében megállapított feltételeknek 
megfelelően dolgoztak ki. Ezért e rendelet 
eljárást ír elő az információs és 
kommunikációs technológiák területén a 
közbeszerzések során alkalmazható
műszaki előírások kiválasztására az 
érdekeltek – ideértve az európai 
szabványügyi testületeket, vállalkozásokat 
és hatóságokat is – széles körének 
bevonásával. Továbbá e rendelet – egy, a 
jellemzőiket tartalmazó lista formájában –
meghatározza ezen műszaki előírások és a 
hozzájuk kapcsolódó kidolgozási eljárások 
követelményeit. Ezekkel a jellemzőkkel 
biztosítható a közpolitikai célok és a 
társadalmi szükségletek tiszteletben tartása, 
és a szabványosítás nemzetközi szervezetei 
részére a WTO-nál kidolgozott 
követelményeken alapulnak.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az információs és kommunikációs (22) Az információs és kommunikációs 
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technológiák területén kiválasztott
szabványok hozzájárulhatnak az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági 
eszközökről (ISA) szóló, 2009. szeptember 
16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 
2010–2015 közötti időszakra egy, az 
európai közigazgatások, közösségi 
intézmények és szervek közötti 
átjárhatósági megoldásokról szóló 
programot hoz létre, amely az 
átjárhatóságot megkönnyítő közös és 
megosztott megoldásokat nyújt.

technológiák területén kiválasztott műszaki 
előírások hozzájárulhatnak az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági 
eszközökről (ISA) szóló, 2009. szeptember 
16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 
2010–2015 közötti időszakra egy, az 
európai közigazgatások, közösségi 
intézmények és szervek közötti 
átjárhatósági megoldásokról szóló 
programot hoz létre, amely az 
átjárhatóságot megkönnyítő közös és 
megosztott megoldásokat nyújt.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A szabványosítási tevékenységek 
finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 
szabványok vagy az egyéb szabvány 
jellegű dokumentumok kidolgozásához 
kapcsolódó előkészítő és kiegészítő 
tevékenységeket. Erre elsősorban a
kutatómunkák, a jogszabályokat 
előkészítő dokumentumok kidolgozása, a 
laboratóriumi körvizsgálatok, valamint a
szabványok jóváhagyása és értékelése 
esetén van szükség. A szabványosítás 
európai és nemzetközi szintű 
támogatásának tovább kell folytatódnia a 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködési és műszaki 
segítségnyújtási programok keretében. A 
piacra jutás javítása és az uniós 
vállalkozások versenyképességének
megerősítése érdekében lehetővé kell tenni
más szervek esetében az ajánlattételi 
felhíváson vagy adott esetben szerződések 
odaítélésén alapuló támogatásnyújtást.

(29) A szabványosítási tevékenységek 
finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 
szabványok vagy az egyéb szabvány 
jellegű dokumentumok kidolgozásához 
kapcsolódó előkészítő és kiegészítő 
tevékenységeket. Erre elsősorban a
kutatómunkákhoz, a jogszabályokat 
előkészítő dokumentumok kidolgozásához, 
valamint a laboratóriumi 
körvizsgálatokhoz van szükség. A 
szabványosítás európai és nemzetközi 
szintű támogatásának tovább kell 
folytatódnia a harmadik országokkal 
folytatott együttműködési és műszaki 
segítségnyújtási programok keretében. A 
piacra jutás javítása és az uniós 
vállalkozások versenyképességének 
megerősítése érdekében lehetővé kell tenni
a fenti tevékenységet ellátó szervek 
esetében az ajánlattételi felhíváson vagy 
adott esetben szerződések odaítélésén 
alapuló támogatásnyújtást.

Or. en
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Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Szerződés 290. cikkének 
megfelelően a Bizottságot fel kell 
hatalmazni e rendelet mellékleteinek 
módosításai – az európai és nemzeti 
szabványügyi testületek jegyzékének 
aktualizálása, az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
szabványok elismerésére vonatkozó 
kritériumok műszaki fejlődéshez történő 
igazítása, valamint a kkv-kat és társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetekre 
vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük 
és a reprezentativitás vonatkozásában 
bekövetkező további fejlődésekhez történő 
igazítása – tekintetében jogi aktusok 
elfogadására. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(33) A Szerződés 290. cikkének 
megfelelően a Bizottságot fel kell 
hatalmazni e rendelet mellékleteinek 
módosításai – az európai és nemzeti 
szabványügyi testületek jegyzékének 
aktualizálása, az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
szabványok elismerésére vonatkozó 
kritériumok műszaki fejlődéshez történő 
igazítása, valamint a kkv-kat és társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetekre 
vonatkozó feltételeknek a reprezentativitás 
vonatkozásában bekövetkező további 
fejlődésekhez történő igazítása –
tekintetében jogi aktusok elfogadására.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, 
hogy a megfelelő dokumentumokat 
egyidejűleg, a kellő időben és megfelelő 

törölve



PE478.420v01-00 16/38 PR\886241HU.doc

HU

módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ezért a 98/34/EK, 89/686/EGK, 
93/15/EGK, 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 
2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK és 
2009/23/EK irányelvet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell.

(39) Ezért a 89/686/EGK, 93/15/EGK, 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/105/EK és 2009/23/EK irányelvet 
ennek megfelelően módosítani kell.

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „szabvány”: konszenzussal létrehozott, 
valamely elismert szervezet által ismételt 
vagy folyamatos használat céljára 
jóváhagyott műszaki előírás, amelynek 
betartása nem kötelező, és amely a 
következő kategóriák valamelyikébe 
tartozik:

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „nemzetközi szabvány”: valamely
nemzetközi szabványügyi szervezet által 
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szabvány; elfogadott szabvány;
(E módosítás a szöveg egészére vonatkozik. 
Elfogadása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(E módosítás a szöveg egészére vonatkozik. 
Elfogadása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság 
kérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályokban történő alkalmazás céljára 
elfogadott európai szabvány, amelynek 
hivatkozását az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszik;

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) „nemzeti szabvány”: valamely nemzeti 
szabványügyi szervezet által elfogadott 
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szabvány; szabvány;
(E módosítás a szöveg egészére vonatkozik. 
Elfogadása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.)

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „IKT-szabvány”: az információs és 
kommunikációs technológiák területén 
elfogadott szabvány.

törölve

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „műszaki előírás”: egy 
dokumentumban szereplő részletes leírás, 
amely az alábbi tulajdonságok 
valamelyikét határozza meg:

(4) „műszaki előírás”: egy olyan
dokumentumban szereplő részletes leírás, 
amely megszabja, hogy valamely 
terméknek, folyamatnak, szolgáltatásnak 
vagy rendszernek mely előírásoknak kell 
megfelelnie, és amely az alábbi 
tulajdonságok valamelyikét határozza meg:

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „IKT műszaki előírás”: az 
információs és kommunikációs 
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technológiák területén elfogadott műszaki 
előírás;

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „nemzeti szabványügyi szervezet”: az 
Ia. mellékletben említett testület;

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzeti szabványügyi testületek nem 
emelhetnek kifogást egy adott 
szabványosításnak valamely európai 
szabványügyi testület munkaprogramjába 
történő felvétele iránt.

törölve

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) szabványtervezeteiket oly módon teszik 
közzé, hogy más nemzeti szabványügyi 
szervezetek azokra vonatkozó 
észrevételeket tehessenek;

Or. en
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Valamely európai szabvány 
előkészítése során vagy jóváhagyása után 
a nemzeti szabványügyi szervezetek nem 
tehetnek olyan lépéseket, amelyek 
sérthetnék a tervezett harmonizációt, és a 
szóban forgó területen különösen nem 
tehetnek közzé új vagy felülvizsgált 
nemzeti szabványt, amely bármely 
érvényes európai szabvánnyal nem áll 
teljes mértékben összhangban.

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az internet és az információs és 

kommunikációs technológiák használata 
a szabványosítási rendszerben

A nemzeti és az európai szabványügyi 
szervezetek elősegítik az internet és az 
információs és kommunikációs 
technológiák szabványosítási rendszerben 
való használatát, különösen az alábbiak 
révén: 
a) valamennyi érintett fél számára 
könnyen használható, online konzultációs 
mechanizmus biztosítása a 
szabványtervezetekre vonatkozó 
észrevételek benyújtása számára;
b) a műszaki bizottságok számára 
lehetőség szerint virtuális ülések (többek 
között webkonferenciák vagy 
videokonferenciák) szervezése.
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Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az európai szabványügyi szervezetek a 
műszaki szinten biztosítják a 
vállalkozások, kutatóközpontok, a 
Bizottság Közös Kutatóközpontja,
egyetemek és minden egyéb jogi személy 
megfelelő képviseletét a jelentős politikai 
vagy műszaki innovációs hatású új 
területekre vonatkozó szabványalkotói 
tevékenységek során, ha az érintett jogi 
személyek az adott területtel kapcsolatos és 
az Európai Unió által, egy kutatási, 
innovációs és technológiai fejlesztési 
tevékenységekre vonatkozó többéves 
keretprogram keretében finanszírozott 
projektben vesznek részt.
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése

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

Or. en
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Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
A bevált gyakorlatok cseréje a kkv-k 

érdekében
A nemzeti szabványügyi szervezetek 
megosztják egymással az arra irányuló 
bevált gyakorlatokat, hogy a kkv-k 
szabványosítási tevékenységekben való 
részvételét növeljék, és a szabványok 
használatát bővítsék és megkönnyítsék.

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A hatóságok európai szabványosítási 

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szervezetekkel és valamennyi érintett 
érdekelt féllel való konzultációt követően
éves európai szabványosítási 
munkaprogramot fogad el, amely 
tartalmazza azokat az európai 
szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk (1) bekezdése szerint európai 
szabványügyi szervezeteket szándékozik 
felkérni

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az (1) bekezdésben foglalt 
munkaprogramját közzéteszi a honlapján, 
és megküldi az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Közös Kutatóközpont

A Bizottság Közös Kutatóközpontja 
hozzájárul a 6. cikk (1) bekezdésében 
foglalt munkaprogram előkészítéséhez, és 
részt vesz az európai szabványügyi 
szervezetek tevékenységében azáltal, hogy 
szakterületein tudományos adatokat 
szolgáltat annak biztosítása érdekében, 
hogy a szabványok figyelembe vegyék a 
gazdasági versenyképességet és a 
társadalmi szükségleteket, így a környezeti 
fenntarthatóságot és a biztonsági 
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kérdéseket is.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum ésszerű határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk. E célból a Bizottság 
kérését az európai szabványügyi 
szervezetekkel és valamennyi érintett 
érdekelt féllel való konzultációt követően 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabványok az IKT területén Műszaki előírások az IKT területén

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Műszaki előírások elismerése az IKT 
területén

Műszaki előírások alkalmazása az IKT 
területén

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság valamely tagállam javaslatára 
vagy saját kezdeményezésére, az európai 
szabványügyi szervezetekkel való 
konzultációt követően a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő, az 
IKT-ra vonatkozó műszaki előírásokat
alkalmazhat.

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IKT-szabványok használata 
közbeszerzésben

Az IKT-ra vonatkozó műszaki előírások
használata közbeszerzésben.
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Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más testületek számára, amelyeket az (1) 
bekezdés a), c) és g) pontjában említett 
tevékenységeknek az európai szabványügyi 
testületekkel közösen történő elvégzésével 
bíztak meg.

b) más nemzeti és nemzetközi testületek 
számára, amelyeket az (1) bekezdés a), c) 
és g) pontjában említett tevékenységeknek 
az európai szabványügyi szervezetekkel 
közösen történő elvégzésével bíztak meg.

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett, európai szabványok vagy 
szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozása és felülvizsgálata;

törölve

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai szabványügyi testületek I. 
mellékletben meghatározott jegyzékének 
aktualizálása;

a) az európai szabványügyi szervezetek I. 
mellékletben meghatározott jegyzékének 
aktualizálás a nevük vagy felépítésük 
tekintetében bekövetkezett változások 
figyelembevétele érdekében;;

Or. en
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Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nemzeti szabványügyi szervezetek Ia. 
mellékletben meghatározott jegyzékének 
összeállítása és aktualizálása;

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 16. cikkben említett, a Bizottság 
részére adott felhatalmazás 2013. január 
1-jétől határozatlan időre szól.

2. A Bizottság a 2013. január 1-jét követő 
ötéves időszakra felhatalmazást kap a 16. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására. A Bizottság 
legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt 
kilenc hónappal jelentést készít a 
hatáskör-átruházásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb az egyes időtartamok lejárta 
előtt három hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítással szemben, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 16. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 16. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti egyetlen már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
érvényességét sem.

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 16. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság az I., az Ia. és a III. 
mellékletben említett szervezeteket, 
valamint más érdekelteket megfigyelőként 
meghívhat a bizottság üléseire.

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a kkv-k, a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, a környezetvédelmi és 
társadalmi érdekcsoportok nemzeti 
szabványügyi testületekben való 
képviselete.

(b) a fogyasztóvédelmi szervezetek, a 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok nemzeti szabványügyi 
szervezetekben való képviselete.

Or. en
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Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kkv-k képviselete az 5a. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentések alapján.

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság, figyelembe véve a 19 cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
jelentést, megvizsgálja, hogy szükség van-
e további intézkedésekre az európai 
szabványosítás egyszerűsítése és az 
európai szabványügyi szervezetek 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében. Következtetéseiről 2015. 
január 1-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, továbbá 
szükség esetén az e rendeletet módosító 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi a nemzeti 

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

szabványügyi szervezetek jegyzékét és 
annak minden későbbi módosítását.

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet 
Nemzeti szabványügyi szervezetek

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a műszaki előírásokat nonprofit 
szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 
társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 
tagsággal rendelkező szervezet, amely 
szakterületén az alábbi feltételeknek 
megfelelő eljárásban szabványokat dolgoz 
ki az információs és kommunikációs 
technológiák területén, és nem minősül 
európai, nemzeti vagy nemzetközi 
szabványügyi testületnek:

2. a műszaki előírásokat nonprofit 
szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 
társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 
tagsággal rendelkező szervezet, amely 
szakterületén az alábbi feltételeknek 
megfelelő eljárásban műszaki előírásokat
dolgoz ki az információs és 
kommunikációs technológiák területén, és 
nem minősül európai, nemzeti vagy 
nemzetközi szabványügyi szervezetnek:

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a műszaki előírást a piacon vagy a 
szabvány által érintett piac minden 
szereplője számára hozzáférhető, nyilvános 

a műszaki előírást olyan nyilvános 
döntéshozatali folyamatban dolgozták ki, 
amely az előírás által érintett piac vagy 
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döntéshozatali folyamatban dolgozták ki. piacok minden érdekelt fele számára 
hozzáférhető volt.

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a tagállamok legalább kétharmadában
a kkv-kat képviselő nonprofit szervezetek 
részéről megbízást kapott a kkv-k 
érdekeinek az európai szintű 
szabványosítási folyamatban való 
képviseletére.

iii. az összes tagállamban a kkv-k 
többségét képviselő nonprofit szervezetek 
részéről megbízást kapott a kkv-k 
érdekeinek az európai szintű 
szabványosítási folyamatban való 
képviseletére.

Or. en
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INDOKOLÁS

Alberto Norman emlékére, akinek 
emberi és szakmai kvalitásai 
mindent felülmúltak

I. Az Európai Bizottság javaslata

2011. június 1-jén az Európai Bizottság elfogadta a „szabványosítási csomagot”, amely az 
európai szabványosítás hatályos jogi keretét felülvizsgáló és felváltó rendeletre irányuló 
javaslatból1, egy hatástanulmányból és az európai szabványosítás következő évtizedre szóló 
stratégiai koncepcióját ismertető közleményből áll. 

A javasolt rendelet két, 2009-ben és 2010-ben lefolytatott általános nyilvános konzultációra, 
az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői csoport 
(EXPRESS) által végzett munkára, „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai 
Unióban – Az előttünk álló út” című fehér könyvre és az európai szabványosítás jövőjéről 
szóló 2010. október 21-i európai parlamenti állásfoglalásra2 épül

II. Az előadó általános álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatára, 
amely javaslat megfelelően tekintetbe veszi a Parlament olyan felülvizsgálatra irányuló 
kérését, amelynek célja a rendszer számos sikeres elemének megőrzése, a hiányosságok 
orvoslása és megfelelő egyensúly teremtése a nemzeti, európai és nemzetközi dimenziók 
között.

E jelentés kidolgozása során az előadó figyelembe vette a számos jelentős ajánlást tartalmazó 
EXPRESS-jelentés megállapításait, valamint a Bizottság európi szabványosítási rendszerről 
szóló nyilvános konzultációja során kapott válaszokat. Az előadó az IMCO bizottság által 
2011. november 23-án szervezett nyilvános meghallgatásból levonható következtetéseket is 
tekintetbe vette, és lehetősége volt arra, hogy a nemzeti és az európai szabványügyi 
szervezetek képviselőivel és a szabványosítási folyamatban érintett legfontosabb 
érdekeltekkel széles körű konzultációt folytasson. Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság véleményét (előadó: A Pezzini) az előadó szintén megfelelően figyelembe vette.

Az előadó viszonylag kevés módosítást foglalt bele a jelentéstervezetbe, mert az európai 
szabványosítási rendszert jelenlegi határain belül és a Tanáccsal szorosan együttműködve 
szándékozik javítani.

                                               
1 – A Tanács 1986. december 22-i 87/95/EGK határozata az információtechnológia és a távközlés terén történő 
szabványosításról
– Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról
– Az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 1673/2006/EK határozata az európai szabványosítás 
finanszírozásáról
2 Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az európai szabványosítás jövőjéről (2010/2051(INI))
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a) A szabványokhoz való hozzáférés megkönnyítése és a kkv-k szabványosítási 
folyamatban való részvételének erősítése

Bár a kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják az európai gazdaság központi elemét, 
bevonásuk a szabványosítási eljárásba nem mindig áll arányban gazdasági jelentőségükkel. A 
szabványok kidolgozásakor nem mindig veszik figyelembe a kkv-k – különösen a kis-, mikro-
és kisipari vállalkozások – jellemzőit és környezetét. Ezért biztosítani kell, hogy a szabványok 
érthetők és könnyen alkalmazhatók legyenek, hogy azokat valamennyi felhasználó jobban 
végre tudja hajtani. Lépéseket kell tenni továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k 
teljes mértékben részt tudjanak venni a szabványok kidolgozásában és azokhoz könnyen 
hozzáférhessenek. Ennek érdekében az előadó számos módosítást azzal az általános céllal 
vezetett be, hogy különösen nemzeti szinten erősödjön a kkv-k szabványosítási folyamatban 
való részvétele, továbbá hogy könnyebben hozzáférjenek a szabványokhoz. 

b) A hatóságok európai szabványosítási folyamatban való részvételének biztosítása

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a legtöbb tagállam hatóságai csekély érdeklődést 
mutatnak a szabványok kifejlesztésének folyamatában való részvétel iránt annak ellenére, 
hogy a szabványosítás fontos eszközt jelent az uniós jogalkotás és a politikák támogatása 
terén. Az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak – és különösen a piacfelügyeleti 
hatóságoknak – képviselőket kellene küldeniük a Bizottság által kért szabványok fejlesztését 
tükröző valamennyi nemzeti műszaki bizottságba. A nemzeti hatóságok részvétele alapvető 
fontosságú a jogszabályok megfelelő működése szempontjából az „új megközelítés” részét 
képező területeken, és annak elkerülése érdekében is, hogy a harmonizált szabványok ellen 
utólag kifogást emeljenek;

c) Az érdekelt társadalmi szereplők európai szabványosítási folyamatban való 
részvételének lehetővé tétele

Az előadó elismeri a nemzeti delegálás elvének fontosságát az európai szabványosítási 
rendszer alapvető elemeként, különösen a CEN és a CENELEC szabványfejlesztési 
folyamatában; Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ahogy azt számos tanulmány is 
megerősítette, a társadalmi érdekeket képviselő csoportok, például fogyasztók (köztük 
fogyatékkal élő személyek), környezetvédők és munkavállalók részvétele a nemzeti műszaki 
bizottságokban továbbra is meglehetősen gyenge vagy meg sem valósul. Ezért európai szinten 
kell biztosítani ezen érdekeltek közvetlen részvételét az olyan európai szervezeteknek nyújtott 
pénzügyi támogatás révén, amelyeket azért hoztak létre, hogy a fenti közérdekeket 
képviseljék. Részvételükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a rendszer legitimitásához, 
javítják a konszenzust és erősítik az európai szabványok reprezentativitását. 

d) Szabványosítás a szolgáltatások terén

Annak ellenére, hogy a szabványok hozzájárultak a termékek minőségének és 
biztonságosságának jelentős javulásához, hozzáférhetőségük a szolgáltatások területén még 
egyáltalán nem mérhető az ágazat gazdasági erejéhez és lehetőségeihez.  Az európai 
szolgáltatási szabványok fejlődése – amint arról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv rendelkezik – révén a szolgáltatási ágazatban vélhetően fokozódik a 
harmonizáció, nő az európai szolgáltatások átláthatósága, minősége és versenyképessége, 
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erősödik a verseny, az innováció, a kereskedelmi korlátok lebontása és a fogyasztóvédelem; 
Ezért az előadó támogatja, hiogy a bizottsági javaslat a szolgáltatási szabványokat is illessze 
az európai szabványosítás jogi keretébe, mivel így megfelelő jogalap jön létre, amelyre 
hivatkozva a Bizottság felkérheti az európai szabványosítási szervezeteket szabványok 
kidolgozására jól körülhatárolt és alaposan megvizsgált területeken, miközben biztosítja, hogy 
a szolgáltatási szabványok a piac és a fogyasztók igényeihez igazodjanak, figyelembe véve a 
közérdeket. 

e) Az európai szabványalkotási folyamat javítása és felgyorsítása nagyobb átláthatóság 
és több konzultáció révén 

Az előadó úgy véli, hogy alapvető fontosságú, hogy az európai szabványokat ésszerű időn 
belül kidolgozzák, különösen azokon a területeken, ahol a közérdek és a gyorsan változó piaci 
körülmények követelményeinek való megfelelés érdekében sürgősen szükség van a 
szabványokra; Az előadó ezért felkéri az európai és nemzeti szabványügyi szervezeteket, 
hogy továbbra is javítsák eredményességüket, figyelembe véve, hogy a szabványosítási 
folyamatot nem szabad a nyíltság, a minőség, az átláthatóság és az érdekelt felek közötti 
egyetértés elvének rovására felgyorsítani;

Az előadó úgy gondolja, hogy a szabványosítási folyamat részben fel fog gyorsulni a 
Bizottság és az európai szabványügyi szervezetek közötti jobb konzultáció révén, amelyre egy 
adott megbízás kiadása előtt sor kerül, ami lehetővé teszi számukra a javasolt téma piaci 
relevanciájának vizsgálatát, annak biztosítását, hogy mindez a jogalkotó által kitűzött 
szakpolitikai célok elérését szolgáló technikai eszköz meghatározására korlátozódjon, 
valamint hogy gyorsabban választ adjanak arra a kérdésre, hogy el tudják e végezni a 
szabványosítást. Ennek érdekében az előadó azt javasolja, hogy a megbízás előkészítése 
idején kerüljön sor a Bizottság, az európai szabványügyi szervezetek és az ügyben érdekelt 
felek közötti konzultációra, hogy biztosított legyen a kért szabványok piaci relevanciája. 
Széles körű konzultációt kell tartani az összes érintett érdekelttel az európai szabványosításra 
vonatkozó éves bizottsági munkaprogram elfogadása előtt is.

Az előadó felhívja a figyelmet továbbá a javasolt rendelet 18. cikkében említett bizottság 
fontosságára, amely a Bizottság és a tagállamok között a szabványosítással kapcsolatos 
kérdések megvitatásának fóruma. Az előadó úgy gondolja, hogy a fenti bizottságnak szükség 
esetén nyitottnak kell lennie a nemzeti és az európai szabványosítási szervezetek és minden 
érintett érdekelt megfigyelői részvételére. 

f) Az IKT-ra vonatkozó műszaki előírások 

Az előadó elismeri, hogy a különböző fórumok és konzorciumok jelentősen hozzájárulnak a 
szabványosítási rendszerhez azáltal, hogy az IKT-ra vonatkozóan olyan, globális 
jelentőséggel bíró műszaki előírásokat biztosítanak, amelyek gyakran fogékonyabbak az 
innovatív technológiákra; Az előadó egyetért azon új rendszer bevezetésével, amely lehetővé 
teszi – különösen a közbeszerzések terén – az európai szabványügyi szervezeteken kívüli 
szervezetek által kidolgozott előírások alkalmazását. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy 
ezen előírásoknak a szabványokétól eltérő státusszal kell rendelkezniük, valamint hogy a 
folyamat során konzultálni kell az európai szabványügyi szervezetekkel a rendszer 
koherenciájának szavatolása érdekében.  
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g) Finanszírozás

Az előadó tisztában van azzal, hogy az európai szabványosítást elősegítő uniós támogatás 
jelenlegi rendszere gyakran frusztráció forrása az ellenőrzés magas költségei és a kifizetések 
késedelmes engedélyezése következtében, és előfordul, hogy mindez semlegesíti a 
finanszírozási támogatás előnyeit. A Bizottság javaslatában jelentős erőfeszítést tett az 
európai szabványügyi szervezetekre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében, 
például azzal, hogy lehetőséget teremt az átalányösszegek nagymértékű egyszerűsítésére, 
teljes mértékben függetlenítve ezeket a végrehajtás tényleges költségeinek ellenőrzésétől. E 
javaslat további elmozdulást jelent az elfogadott mutatók és célok meghatározásán nyugvó, 
teljesítményalapú rendszer irányába. Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
rendszer pénzügyi fenntarthatóságát, és az uniós költségvetési rendelet jövőbeni 
felülvizsgálatának tükrében javasoljon további intézkedéseket az adminisztratív terhek 
csökkentése céljából. 

III. Következtetés

E jelentéstervezet célja a bizottsági vita megkönnyítése érdekében azon kulcskérdések 
áttekintése, amelyek a javaslat keretében részletes megfontolást igényelnek. Miközben az 
előadó fenntartja a jogot újabb módosítások beterjesztésére a Bizottsági javaslatának további 
értékelése és későbbi konzultációk nyomán, ebben a szakaszban az a célja, hogy eredményes 
bizottsági vitára kerüljön sor, emellett várja a további javaslatokat.


