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Ændringsforslag 27
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europæisk standardisering er også med 
til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Standardisering 
har betydelige positive økonomiske 
virkninger, f.eks. ved at fremme den 
økonomiske integration på det indre 
marked og udviklingen af nye og bedre 
produkter eller markeder og bedre 
forsyningsbetingelser. Standarder skærper 
normalt konkurrencen og mindsker 
produktions- og salgsomkostningerne og 
gavner dermed økonomien som helhed. 
Standarder kan opretholde og forbedre 
kvaliteten, give information og sikre 
interoperabilitet og kompatibilitet og 
derved øge værdien for forbrugerne.

(2) Europæisk standardisering er også med 
til at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne, især ved at fremme fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser, 
netværks interoperabilitet, 
kommunikationsmidler, teknologisk 
udvikling og innovation. Europæisk 
standardisering styrker erhvervslivets 
konkurrenceevne, hvis den koordineres 
med det internationale 
standardiseringssystem. Standardisering 
har betydelige positive økonomiske 
virkninger, f.eks. ved at fremme den 
økonomiske integration på det indre 
marked og udviklingen af nye og bedre 
produkter eller markeder og bedre 
forsyningsbetingelser. Standarder skærper 
normalt konkurrencen og mindsker 
produktions- og salgsomkostningerne og 
gavner dermed økonomien som helhed. 
Standarder kan opretholde og forbedre 
kvaliteten, give information og sikre 
interoperabilitet og kompatibilitet og 
derved øge værdien for forbrugerne.

Or. da

Ændringsforslag 28
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Europæiske standarder spiller en meget 
vigtig rolle i det indre marked, først og 

(4) Europæiske standarder spiller en meget 
vigtig rolle i det indre marked, for 
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fremmest gennem formodning om 
overensstemmelse for produkter, der 
bringes i omsætning, med de væsentlige 
krav til disse produkter som fastlagt i EU's 
harmoniseringslovgivning.

eksempel gennem formodning om 
overensstemmelse for produkter, der 
bringes i omsætning, med de væsentlige 
krav til disse produkter som fastlagt i EU's 
harmoniseringslovgivning.

Or. da

Begrundelse

En stor del af europæiske standarder (70 %) understøtter ikke direkte EU-politik eller 
lovgivning, hvilket gør teksten let misvisende.

Ændringsforslag 29
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser bør være markedsdrevet, 
hvorved de behov, som de økonomiske 
aktører og interesseparter, der direkte eller 
indirekte berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og den bør tage hensyn til 
samfundets interesser og være baseret på 
konsensus. Standarderne bør først og 
fremmest fokusere på tjenesteydelser i 
tilknytning til produkter og processer.

(8) Udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser bør være markedsdrevet, 
hvorved de behov, som de økonomiske 
aktører og interesseparter, der direkte eller 
indirekte berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og den bør tage hensyn til 
samfundets interesser og være baseret på 
konsensus. Standarderne bør først og 
fremmest fokusere på tjenesteydelser i 
tilknytning til produkter og processer.
Standardisering er ved anvendelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EFaf 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer1, kun tilladt i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.
_________
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

Or. de
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Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer har til formål at sikre, at (erhvervsmæssige) 
kvalifikationer i EU har en høj kvalitet, og udgør således et definitivt sæt regler for den videre 
udvikling af gensidige anerkendelsesprocedurer, som må have forrang, når det gælder 
gyldighed.

Ændringsforslag 30
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser bør være markedsdrevet, 
hvorved de behov, som de økonomiske 
aktører og interesseparter, der direkte eller 
indirekte berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og den bør tage hensyn til 
samfundets interesser og være baseret på 
konsensus. Standarderne bør først og 
fremmest fokusere på tjenesteydelser i 
tilknytning til produkter og processer.

(8) Tjenesteydelser er ofte indrettet efter 
særlige nationale forhold. Derfor bør
udviklingen af frivillige standarder for 
tjenesteydelser vedrøre veldefinerede og 
omhyggeligt vurderede områder. Den bør 
være markedsdrevet, hvilket vil sige, at 
behovene hos de økonomiske aktører og 
interesseparter, der direkte eller indirekte 
berøres af standarden, skal være 
fremherskende, og at standarderne bør 
tage hensyn til samfundets interesser og 
være baseret på konsensus. Standarderne 
bør først og fremmest fokusere på 
tjenesteydelser i tilknytning til produkter 
og processer.

Or. en

Ændringsforslag 31
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Standarder kan styrke de europæiske (12) Når standarder hovedsageligt er 
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politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

markedsdrevne værktøjer, der anvendes af 
interesseparter på frivillig basis, kan de 
bidrage til at styrke de europæiske 
politikker, der skal tackle samfundets store 
udfordringer som klimaforandringer, 
bæredygtigt ressourceforbrug, aldring og 
innovation generelt. Ved at være drivkraft 
for udviklingen af europæiske eller 
internationale standarder for varer og 
teknologier i disse ekspanderende 
markeder vil Europa kunne skabe en 
konkurrencefordel for sine virksomheder 
og fremme handelen.

Or. da

Ændringsforslag 32
Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer eller 
deres potentiale for at bidrage med 
innovative teknologier. 
Standardiseringsregler bør tilskynde 
SMV'er til aktivt at bidrage til 
standardiseringsindsatsen med deres 
innovative teknologiske løsninger. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til SMV'ernes rolle ikke blot som brugere af standarder, men 
også – og især – som potentielle bidragydere af innovativ teknologi til 
standardiseringsprocessen. Alle spillere, der har et potentielt relevant bidrag til en standard 
– og især de små innovatorer – bør tilskyndes til aktivt at bidrage til 
standardiseringsorganerne med deres innovative løsninger, så de bedste tilgængelige 
teknologier kan indarbejdes i standarderne.

Ændringsforslag 33
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg. Standardiseringsregler 
bør tilskynde SMV'er til aktivt at bidrage 
til standardiseringsprocessen med 
innovative teknologiske løsninger.

Or. ro

Ændringsforslag 34
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid 
sommetider er underrepræsenterede og
ikke i tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke i tilstrækkelig 
grad tager hensyn til SMV'ernes behov og 
problemer. Det er derfor af afgørende 
betydning, at deres repræsentation og 
deltagelse i alle faser af 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg. 

Or. en

Ændringsforslag 35
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer. Det er 
derfor af afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

(13) Standarder er vigtige værktøjer for 
virksomhederne, især de små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), som imidlertid ikke i 
tilstrækkelig grad er involveret i 
standardiseringssystemet, så der er en 
risiko for, at standarder ikke tager hensyn 
til SMV'ernes behov og problemer eller 
deres potentiale for at bidrage med 
innovativ teknologi. Det er derfor af 
afgørende betydning, at deres 
repræsentation og deltagelse i 
standardiseringsprocessen forbedres, især i 
de tekniske udvalg.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Europæiske standarder er af afgørende 
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er generelt 
underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor sikre en 
passende repræsentation af SMV’er i den 
europæiske standardiseringsproces gennem 
et organ med egnede kvalifikationer.

(14) Europæiske standarder er af afgørende 
betydning for SMV'ernes 
konkurrenceevne, men disse er generelt 
underrepræsenterede i 
standardiseringsarbejdet, især på europæisk 
plan. Denne forordning bør derfor sikre en 
passende repræsentation af SMV’er i den 
europæiske standardiseringsproces gennem 
et organ med egnede kvalifikationer. At 
give SMV'erne effektivt medlemskab af de 
europæiske 
standardiseringsorganisationer, og at give 
dem stemmeret, forventes at have en 
positiv indflydelse på SMV'ernes 
engagement og deltagelse inden for 
standardisering.

Or. en

Ændringsforslag 37
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 

(15) Standarder kan have en bred virkning 
for samfundet, især med hensyn til 
borgernes sikkerhed og velvære, netværks 
effektivitet, miljøet, tilgængelighed og 
andre områder for offentlig politik. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at samfundets 
interesseparters rolle og input i 
udarbejdelsen af standarder styrkes 
gennem støtte til organisationer, der 
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repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser.

repræsenterer forbrugerinteresser, 
miljøinteresser og samfundsinteresser. At 
give disse organisationer effektivt 
medlemskab af de europæiske 
standardiseringsorganisationer, og at give 
dem stemmeret, forventes at have en 
positiv indflydelse på kvaliteten af 
standarder. 

Or. en

Ændringsforslag 38
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Standarder bør i størst muligt omfang
tage hensyn til varers og tjenesteydelsers 
miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus. 
Vigtige og offentligt tilgængelige 
værktøjer til evaluering af sådanne 
påvirkninger gennem hele livscyklussen er 
blevet udviklet af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC) under 
Kommissionen.

(16) Standarder bør tage hensyn til varers 
og tjenesteydelsers miljøpåvirkninger i 
hele deres livscyklus. Vigtige og offentligt 
tilgængelige værktøjer til evaluering af 
sådanne påvirkninger gennem hele 
livscyklussen er blevet udviklet af Det 
Fælles Forskningscenter (JRC) under 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Levedygtigheden af samarbejdet 
mellem Kommissionen og det europæiske 
standardiseringssystem afhænger af en 
omhyggelig planlægning af fremtidige 

(17) Levedygtigheden af samarbejdet 
mellem Kommissionen og det europæiske 
standardiseringssystem afhænger af en 
omhyggelig planlægning af fremtidige 
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anmodninger om udarbejdelse af 
standarder. Denne planlægning vil kunne 
forbedres, især gennem input fra berørte 
parter. Da direktiv 98/34/EF allerede giver 
mulighed for at anmode de europæiske 
standardiseringsorganer om at udarbejde 
europæiske standarder, vil det være 
hensigtsmæssigt at etablere en bedre og 
mere gennemsigtig planlægning i form af 
et årligt arbejdsprogram, som skulle 
indeholde en oversigt over alle 
anmodninger om standarder, som 
Kommissionen har til hensigt at fremsende 
til de europæiske standardiseringsorganer.

anmodninger om udarbejdelse af 
standarder. Denne planlægning vil kunne 
forbedres, især gennem input fra berørte 
parter ved at indføre mekanismer for 
indsamling af synspunkter og ved at lette 
udvekslingen af oplysninger mellem alle 
interesserede parter. Da direktiv 98/34/EF 
allerede giver mulighed for at anmode de 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde europæiske standarder, vil det 
være hensigtsmæssigt at etablere en bedre 
og mere gennemsigtig planlægning i form 
af et årligt arbejdsprogram, som skulle 
indeholde en oversigt over alle 
anmodninger om standarder, som 
Kommissionen har til hensigt at fremsende 
til de europæiske standardiseringsorganer.

Or. ro

Ændringsforslag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I betragtning af at europæisk 
standardisering har et meget bredt 
anvendelsesområde som støtte for EU-
politikker og -lovgivning, og at der er 
forskellige former for 
standardiseringsaktiviteter, er det 
nødvendigt at fastsætte regler for 
forskellige finansieringsordninger. Det 
drejer sig fortrinsvis om tilskud til 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer uden indkaldelse 
af forslag i overensstemmelse med artikel 
110, stk. 1, andet afsnit, i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 
25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget og artikel 168, stk. 1, 
litra d), i Kommissionens forordning (EF, 

(26) I betragtning af at europæisk 
standardisering har et meget bredt 
anvendelsesområde som støtte for EU-
politikker og -lovgivning, og at der er 
forskellige former for
standardiseringsaktiviteter, er det 
nødvendigt at fastsætte regler for 
forskellige finansieringsordninger. Det 
drejer sig fortrinsvis om tilskud til 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganer uden indkaldelse 
af forslag i overensstemmelse med artikel
110, stk. 1, andet afsnit, i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 
25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget og artikel 168, stk. 1, 
litra d), i Kommissionens forordning (EF, 
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Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget. Samme bestemmelser 
bør endvidere gælde for de organer, der, 
selv om de ikke er anerkendt som 
europæiske standardiseringsorganer i 
denne forordning, er blevet anerkendt i en 
basisretsakt og har til opgave at udføre 
forberedende arbejde til støtte for 
europæisk standardisering i samarbejde 
med de europæiske 
standardiseringsorganer.

Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget. Samme bestemmelser 
bør endvidere gælde for de organer, der, 
selv om de ikke er anerkendt som 
europæiske standardiseringsorganer i 
denne forordning, er blevet anerkendt i en 
basisretsakt og har til opgave at udføre 
forberedende arbejde til støtte for 
europæisk standardisering i samarbejde 
med de europæiske 
standardiseringsorganer. På området for 
informations- og 
kommunikationsteknologi kunne sådanne 
organer ligeledes betros aktiviteter, der 
omfatter udvikling af de standarder, der 
er nødvendige for gennemførelsen af EU-
politik.

Or. ro

Ændringsforslag 41
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Finansieringen af 
standardiseringsaktiviteterne bør også 
kunne dække forberedende arbejde og 
støtteaktiviteter vedrørende udarbejdelse af 
standarder eller andre 
standardiseringsprodukter. Dette er 
nødvendigt først og fremmest for arbejder, 
der involverer forskning, udarbejdelse af 
forberedende dokumenter i forbindelse 
med lovgivning, udførelse af 
sammenlignende laboratorieprøvninger 
samt validering og evaluering af 
standarder. Fremme af standardisering på 
europæisk og internationalt plan bør også 

(29) Finansieringen af 
standardiseringsaktiviteterne bør også 
kunne dække forberedende arbejde og 
støtteaktiviteter vedrørende udarbejdelse af 
standarder eller andre 
standardiseringsprodukter. Dette er 
nødvendigt først og fremmest for arbejder, 
der involverer forskning, udarbejdelse af 
forberedende dokumenter i forbindelse 
med lovgivning, udførelse af 
sammenlignende laboratorieprøvninger 
samt validering og evaluering af 
standarder. Fremme af standardisering på 
europæisk og internationalt plan bør også 
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fortsat finde sted gennem programmer for 
samarbejde med og teknisk bistand til 
tredjelande. For at forbedre adgangen til 
markederne og styrke EU-virksomheders 
konkurrenceevne bør der derfor kunne 
gives tilskud til andre organisationer efter 
indkaldelse af forslag eller, når det er 
nødvendigt, udbud.

fortsat finde sted gennem programmer for 
samarbejde med og teknisk bistand til 
tredjelande. For at forbedre adgangen til 
markederne og styrke EU-virksomheders 
konkurrenceevne bør der derfor kunne 
gives tilskud til de organer, der udfører 
ovennævnte aktiviteter, efter indkaldelse af 
forslag eller, når det er nødvendigt, udbud.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det kun er nationale og europæiske standardiseringsorganisationer, der 
godkender og reviderer europæiske standarder. Ellers er det ikke muligt at sikre den fornødne 
inddragelse af SMV'er, ngo'er osv. Samtidig er der overhængende fare for, at der skabes 
parallelle systemer, hvis andre organisationer får lov at godkende og revidere standarder.

Ændringsforslag 42
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod harmoniserede standarder, 
som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

(36) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
ved gennemførelsesafgørelser vedrørende 
det årlige arbejdsprogram for europæisk 
standardisering og ved 
gennemførelsesafgørelser vedrørende
indsigelser mod harmoniserede standarder, 
som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen endnu 
ikke er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet den pågældende 
standard endnu ikke har ført til formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige 
krav fastsat i den gældende 
harmoniseringslovgivning i EU.

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes ved gennemførelsesafgørelser 
vedrørende indsigelser mod harmoniserede 
standarder, som Kommissionen anser for at 
være berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet en sådan afgørelse vil 
kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav.

(37) Undersøgelsesproceduren bør – i 
tilfælde af, at der fremsendes 
standardiseringsanmodninger til 
europæiske standardiseringsorganer om 
anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi – anvendes ved 
gennemførelsesafgørelser vedrørende 
indsigelser mod harmoniserede standarder, 
som Kommissionen anser for at være 
berettigede, og for hvilke referencen 
allerede er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, idet en sådan afgørelse vil
kunne have konsekvenser for 
formodningen om overensstemmelse med 
de gældende væsentlige krav.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af europæiske standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter for 
produkter og for tjenesteydelser til støtte 
for EU-lovgivning og -politikker, 
anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 

Denne forordning fastsætter regler for 
samarbejdet mellem europæiske 
standardiseringsorganer, nationale 
standardiseringsorganer og Kommissionen, 
fastlæggelse af europæiske standarder og 
europæiske standardiseringsprodukter for 
produkter og for tjenesteydelser til støtte 
for EU-lovgivning og -politikker, 
anerkendelse af tekniske specifikationer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (herefter 
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benævnt "ikt") og finansiering af 
europæisk standardisering.

benævnt "ikt"), finansiering af europæisk 
standardisering og betingelser for en 
afbalanceret repræsentation af 
europæiske interesseorganisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "standard": en teknisk specifikation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse ikke er obligatorisk, og 
som er en af følgende typer standarder:

1) "standard": en teknisk specifikation, der 
er godkendt af et anerkendt 
standardiseringsorgan, til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse ikke er obligatorisk, og som 
er en af følgende typer standarder:

Or. fr

Ændringsforslag 46
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "harmoniseret standard": en europæisk 
standard, der er vedtaget på grundlag af en 
anmodning fra Kommissionen med henblik 
på gennemførelse af EU's 
harmoniseringslovgivning

c) "harmoniseret standard": en europæisk 
standard, der er vedtaget på grundlag af en 
anmodning fra Kommissionen med henblik 
på gennemførelse af EU's lovgivning, og 
hvis referencer offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende

Or. fr
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Ændringsforslag 47
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "teknisk specifikation": en specifikation 
indeholdt i et dokument, som fastlægger et 
af følgende:

4) "teknisk specifikation": et dokument, 
som fastslår de tekniske krav, som et 
produkt, en proces eller en tjenesteydelse 
skal opfylde:

a) de karakteristika, der kræves af et 
produkt, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder krav til produktet 
vedrørende handelsmæssig betegnelse, 
terminologi, symboler, prøvning og 
prøvningsmetoder, emballering, 
mærkning eller etikettering samt 
procedurer for 
overensstemmelsesvurdering
b) fremstillingsmetoder og processer 
vedrørende landbrugsvarer i henhold til 
traktatens artikel 38, stk. 1, produkter 
beregnet til konsum og dyrefoder samt 
lægemidler, samt fremstillingsmetoder og 
processer vedrørende andre produkter, 
når de har indvirkning på produkternes 
karakteristika
c) de karakteristika, der kræves af en 
tjenesteydelse, herunder kvalitetsniveauer, 
ydeevne, interoperabilitet og sikkerhed, og 
herunder de krav, der gælder for 
tjenesteyderen med hensyn til de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed 
for modtageren, som omhandlet i artikel 
22, stk. 1-3, i direktiv 2006/123/EF
d) metoderne og kriterierne for at vurdere 
byggevarers ydeevne som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. 
marts 2011 om fastlæggelse af 
harmoniserede betingelser for 
markedsføring af byggevarer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF 
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i relation til deres væsentlige egenskaber. 
"produkt":

Or. fr

Ændringsforslag 48
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdsprogrammet fremsendes inden 
offentliggørelse til de i bilag III 
omhandlede organisationer til udtalelse. 
Senest ved offentliggørelsen af sit 
arbejdsprogram skal ethvert europæisk 
eller nationalt standardiseringsorgan 
underrette de i bilag III omtalte 
organisationer om eksistensen af det 
pågældende arbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Nationale standardiseringsorganer kan 
ikke gøre indsigelser mod, at et 
emneområde optages i et europæisk 
standardiseringsorgans arbejdsprogram 
med henblik på standardisering.

udgår

Or. de

Begrundelse

Nationale standardiseringsorganer, der er medlemmer af europæiske 
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standardiseringsorganer, bør have frie hænder til at gøre indsigelser mod, at et emneområde 
optages i et arbejdsprogram med henblik på standardisering. Det er denne frihed, der sikrer 
såvel standardiseringens frivillige karakter som den aktuelle markedsrelevans af et 
standardiseringsmandat, der er tildelt af Kommissionen.

Ændringsforslag 50
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Nationale standardiseringsorganer kan 
ikke gøre indsigelser mod, at et 
emneområde optages i et europæisk 
standardiseringsorgans arbejdsprogram 
med henblik på standardisering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Europæisk standardisering er kun en succes, hvis der er national støtte til den. Det er derfor 
vigtigt, at eksperter i medlemsstaterne kan gøre indsigelse.

Ændringsforslag 51
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udkast til standarder offentliggøres på 
en sådan måde, at parter, der er etableret i 
andre medlemsstater, har lejlighed til at 
fremsende kommentarer

a) at udkast til standarder offentliggøres på 
en sådan måde, at parter, der er etableret i 
andre medlemsstater, har lejlighed til at 
fremsende kommentarer Hvis der er behov 
for oversættelse, bør udgifterne hertil 
afholdes af den interesserede part.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Involvering af interesseparter i europæisk 
standardisering

Involvering af interesseparter i europæisk 
standardisering og fremme af adgang til 
standarder 

Or. ro

Ændringsforslag 53
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
muliggør en passende repræsentation for 
små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, f.eks. gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles på
følgende trin i udarbejdelsen af europæiske 
standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Begrundelse

"Passende repræsentation" er en vag formulering, som i sammenhæng med det forpligtende 
krav om at sikre repræsentationen potentielt ville kunne blokere hele 
standardiseringssystemet. Standardiseringsorganet kan blot gøre sit bedste for at forsøge at 
involvere interessenter, men hvis disse ikke ønsker at deltage, bør dette ikke blokere systemet.
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Ændringsforslag 54
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation for små 
og mellemstore virksomheder (herefter 
benævnt SMV), forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

1. Europæiske standardiseringsorganer 
fremmer en passende repræsentation for 
små og mellemstore virksomheder 
(herefter benævnt SMV), 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og samfundets 
interesseparter, især gennem de 
organisationer, der er omhandlet i bilag III, 
på det trin, hvor politikken udvikles og 
mindst følgende trin i udarbejdelsen af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter:

Or. en

Ændringsforslag 55
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) opnåelse af enighed, der navnlig 
sikres ved at føre de i bilag III 
omhandlede organisationers synspunkter 
til protokol

Or. en

Ændringsforslag 56
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) afstemningsfasen, hvor de i bilag III 
nævnte organisationer tildeles 
stemmerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Standarderne bør udformes og 
tilpasses på en sådan måde, at de tager 
hensyn til SMV'ernes særegenheder og 
vilkår, navnlig når der er tale om mindre 
håndværksvirksomheder og 
mikrovirksomheder, således at de får 
bedre og mindre omkostningskrævende 
adgang til standarder. 

Or. ro

Ændringsforslag 58
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De europæiske 
standardiseringsorganisationer tildeler 
effektivt medlemskab til de i bilag III 
nævnte organisationer. Et effektivt 
medlemskab omfatter tildeling af 
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stemmerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 59
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For at sikre brugeradgang til de 
europæiske standarder, som er fastlagt til 
støtte for EU-lovgivningen og de 
europæiske politikker, er der behov for at 
indføre differentierede 
prisfastsættelsessystemer samt særlige 
gebyrer og billigere standardpakker, 
navnlig for SMV'er, mikrovirksomheder 
og håndværksvirksomheder. 

Or. ro

Ændringsforslag 60
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For at sikre passende repræsentation 
af interesseparter fører 
standardiseringsorganerne nøje tilsyn 
med gennemsigtigheden i forbindelse med 
medlemmernes tilhørsforhold. 

Or. en
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Ændringsforslag 61
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske standardiseringsorganer 
sikrer en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter samt 
andre juridiske enheder i 
standardiseringsaktiviteter vedrørende 
ethvert nyt emneområde med betragtelig 
betydning for politikker eller teknisk 
innovation, hvis de pågældende juridiske 
enheder har deltaget i et projekt, som er 
relateret til det pågældende område og 
finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

2. Europæiske standardiseringsorganer 
muliggør en passende repræsentation på 
teknisk niveau af virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, 
markedsovervågningsorganer i 
medlemsstaterne samt andre juridiske 
enheder i standardiseringsaktiviteter 
vedrørende ethvert nyt emneområde med 
betragtelig betydning for politikker eller 
teknisk innovation, hvis de pågældende 
juridiske enheder har deltaget i et projekt, 
som er relateret til det pågældende område 
og finansieret af EU under et flerårigt 
rammeprogram for aktiviteter inden for 
forskning og teknologisk udvikling.

Or. en

Begrundelse

"Passende repræsentation" er en vag formulering, som i sammenhæng med det forpligtende 
krav om at sikre repræsentationen potentielt ville kunne blokere hele 
standardiseringssystemet. Standardiseringsorganisationen kan blot gøre sit bedste for at 
forsøge at involvere interesseparter, men hvis disse ikke ønsker at deltage, bør dette ikke 
blokere systemet. Samtidig bør medlemsstaternes markedsovervågningsorganer inddrages i 
standardiseringsprocessen og sikre kvalitet og knowhow i processen.

Ændringsforslag 62
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et årligt 
arbejdsprogram for europæisk 
standardisering, som angiver, hvilke 

1. Efter at have hørt de i bilag III nævnte 
organisationer vedtager Kommissionen et 
årligt arbejdsprogram for europæisk 
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europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganer i 
henhold til artikel 7.

standardisering, som angiver, hvilke 
europæiske standarder og europæiske 
standardiseringsprodukter den har til 
hensigt at fremsætte anmodning om til de 
europæiske standardiseringsorganer i 
henhold til artikel 7. Kommissionen 
informerer de i bilag III nævnte 
organisationer om sit årlige 
arbejdsprogram.

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr

Ændringsforslag 63
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udkastet til det europæiske 
arbejdsprogram for standardisering jf. 
denne artikel offentliggøres med henblik 
på høring af de i bilag III nævnte 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
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markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.
Denne anmodning godkendes i 
overensstemmelse med den i artikel 18, 
stk. 3, nævnte undersøgelsesprocedure 
efter høring af overvågningsudvalget for 
det direktiv, som gælder for den berørte 
sektor.

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr

Ændringsforslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus.

1. Kommissionen kan anmode et eller flere
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde et udkast til en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt inden for en 
fastsat frist. Disse skal være 
markedsdrevne, tage hensyn til samfundets 
interesser og være baseret på konsensus. 
Anmodninger om udkast til standarder 
baseres på høringer med de vigtigste 
interesseparter.

Or. ro

Ændringsforslag 66
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen informerer de i bilag 
III nævnte organisationer om 
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anmodninger indgivet i overensstemmelse 
med stk. 1 og hører disse herom. 

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr

Ændringsforslag 67
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan meddeler senest 1 
måned efter modtagelse af anmodningen, 
om det kan acceptere den i stk. 1 
omhandlede anmodning.

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan meddeler senest to 
måneder efter modtagelse af anmodningen, 
om det kan acceptere den i stk. 1 
omhandlede anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 68
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen underretter senest tre 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

3. Kommissionen underretter senest en 
måned efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen underretter senest tre 
måneder efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

3. Kommissionen underretter senest en 
måned efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede accept det relevante 
standardiseringsorgan om tildelingen af et 
tilskud til udarbejdelse af en europæisk 
standard eller et europæisk 
standardiseringsprodukt.

Or. ro

Ændringsforslag 70
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2.

4. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 2, efter høring af 
overvågningsudvalget for det direktiv, som 
gælder for den berørte sektor.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 5. Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, 
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litra b), i denne artikel vedtages ved den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3.

litra a), i denne artikel vedtages ved den 
rådgivningsprocedure, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, efter høring af 
overvågningsudvalget for det pågældende 
direktiv, som gælder for den berørte 
sektor.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 
specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Kommissionen kan med sigte på offentlige 
indkøb og Unionens politikker enten efter 
anmodning fra en offentlig myndighed som 
omhandlet i direktiv 2004/18/EF eller på 
eget initiativ efter høring af alle 
interesseparter, herunder de europæiske 
standardiseringsorganisationer, beslutte at 
anerkende tekniske specifikationer, som 
ikke er nationale, europæiske eller 
internationale standarder, og som opfylder 
kravene i bilag II, som ikt-standarder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan enten efter anmodning 
fra en offentlig myndighed som omhandlet 
i direktiv 2004/18/EF eller på eget initiativ 
beslutte at anerkende tekniske 

Kommissionen kan til brug for politikker 
og offentlige indkøb med henblik på at 
fremme interoperabiliteten på ikt-området 
enten efter anmodning fra en offentlig 
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specifikationer, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

myndighed som omhandlet i direktiv 
2004/18/EF eller på eget initiativ beslutte 
at anerkende tekniske specifikationer på 
ikt-området, som ikke er nationale, 
europæiske eller internationale standarder, 
og som opfylder kravene i bilag II, som ikt-
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 74
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved vurderingen af, hvorvidt der er 
overensstemmelse mellem de tekniske
specifikationer og kravene i bilag II, tager 
Kommissionen højde for en bred vifte af 
meninger, herunder de nationale og 
europæiske standardiseringsorganers 
meninger.

Or. ro

Ændringsforslag 75
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Anerkendte Ikt-standarder som omhandlet 
i artikel 9 udgør fælles tekniske 
specifikationer som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF samt 
forordning (EF) nr. 2342/2002.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt-standarder som omhandlet i artikel 9 
udgør fælles tekniske specifikationer som 
omhandlet i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF samt forordning (EF) nr. 
2342/2002.

Anerkendte Ikt-standarder som omhandlet 
i artikel 9 udgør fælles tekniske 
specifikationer som omhandlet i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF samt 
forordning (EF) nr. 2342/2002.

Or. en

Ændringsforslag 77
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oversættelse, hvis dette er påkrævet, af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter, der bruges til 
støtte for EU's politikker og lovgivning, til 
EU's officielle sprog, bortset fra de 
europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

e) oversættelse, når dette kræves af en 
medlemsstat, af europæiske standarder 
eller europæiske standardiseringsprodukter, 
der bruges til støtte for EU's politikker og 
lovgivning, til EU's officielle sprog, bortset 
fra de europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

Or. en

Ændringsforslag 78
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oversættelse, hvis dette er påkrævet, af 
europæiske standarder eller europæiske 
standardiseringsprodukter, der bruges til 
støtte for EU's politikker og lovgivning, til 
EU's officielle sprog, bortset fra de 
europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

e) oversættelse af europæiske standarder 
eller europæiske standardiseringsprodukter, 
der bruges til støtte for EU's politikker og 
lovgivning, til EU's officielle sprog, bortset 
fra de europæiske standardiseringsorganers 
arbejdssprog, og i behørigt begrundede 
tilfælde til andre sprog end de officielle 
EU-sprog

Or. ro

Ændringsforslag 79
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, oplysninger om bedste 
praksis samt oplysningskampagner

f) udarbejdelse af information til 
forklaring, fortolkning og forenkling af 
europæiske standarder eller 
standardiseringsprodukter, herunder 
brugervejledninger, standardresumeer, 
oplysninger om bedste praksis samt 
oplysningskampagner og 
uddannelsesmoduler

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr

Ændringsforslag 80
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) SMV'er, forbrugerorganisationer og b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
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miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1.

miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, under forudsætning af at 
disse interesseparters relevante eksperter 
er tilgængelige og villige til at deltage.

Or. en

Begrundelse

Standardiseringsorganisationen kan blot gøre sit bedste for at forsøge at involvere 
interesseparter, men hvis disse ikke ønsker at deltage, bør dette ikke blokere systemet.

Ændringsforslag 81
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1.

b) SMV'er, forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer og sociale 
interesseparter skal i tilstrækkelig grad 
være repræsenteret i det europæiske 
standardiseringsarbejde og være effektive 
medlemmer af de europæiske 
standardiseringsorganisationer, som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 82
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre, at SMV'er fuldt ud kan 



AM\890072DA.doc 33/40 PE478.724v02-00

DA

forstå og anvende de europæiske 
harmoniserede standarder, skal de midler, 
som tildeles de europæiske 
standardiseringsorganer i tilskud til 
oversættelse, dække en betydelig del af de 
samlede omkostninger, og procedurerne 
for tildeling af tilskud til oversættelse skal 
forenkles. Tilskud ydet til 
oversættelsesaktiviteter jf. artikel 11, stk. 
1, litra e), skal ske i form af faste beløb pr. 
oversat side, som udbetales på forskud og 
efter fremlæggelse af dokumentation for, 
at der reelt oversættes europæiske 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til efter 
artikel 17 at vedtage delegerede retsakter 
vedrørende ændringer af bilagene for at

Kommissionen tillægges efter høring af de 
i bilag III nævnte organisationer beføjelse 
til efter artikel 17 at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende ændringer af bilagene 
for at

Or. fr

Ændringsforslag 84
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opdatere fortegnelsen over europæiske 
standardiseringsorganer i bilag I

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 16 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2013.

2. De delegerede beføjelser i artikel 16 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den 1. januar 2013. 
Kommissionen udfærdiger en rapport om 
de delegerede beføjelser senest seks 
måneder inden udløbet af perioden på 
fem år. Delegationen af beføjelser fornyes 
automatisk for en tilsvarende periode, 
medmindre den tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. 

Or. ro

Ændringsforslag 86
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser efter 
artikel 16 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Delegationen af beføjelser efter 
artikel 16 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. Den 
institution, som har indledt den interne 
beslutningsproces om tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser, bestræber sig i 
videst mulige omfang på inden for en 
rimelig frist forud for vedtagelsen af den 
endelige beslutning at underrette 
Kommissionen om tilbagekaldelsen af den 
pågældende delegation af beføjelser og 
eventuelle bevæggrunde for 
tilbagekaldelsen. 
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En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. ro

Ændringsforslag 87
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Udvalget 
mødes mindst to gange om året med 
europæiske og nationale 
standardiseringsorganisationer og 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

De beslutninger, der træffes, er af fundamental betydning for standardiseringssystemet, 
hvorfor det er nødvendigt at inddrage de europæiske standardiseringsorganisationer og 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 88
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i bilag I og III nævnte 
organisationer skal indbydes til at deltage 
som observatører i udvalgets møder.

Or. en

Ændringsforslag 89
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De europæiske standardiseringsorganer 
fremsender en årlig rapport om 
implementeringen af denne forordning til 
Kommissionen. Rapporten skal indeholde 
nærmere oplysninger om følgende:

1. De europæiske standardiseringsorganer 
fremsender en kort og koncis årlig rapport 
om gennemførelsen af denne forordning til 
Kommissionen. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om følgende:

Or. da

Begrundelse

I den engelske version bruges ordet "detail", hvilket kan skabe mere bureaukrati uden, at det 
vil have noget resultat for implementeringen. Rapporten bør i stedet være målrettet og relativ 
koncis.

Ændringsforslag 90
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31. december 2015 og 
derefter hvert femte år forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
implementering. Rapporten skal indeholde 

3. Senest den 31. december 2015 og 
derefter hvert tredje år forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
implementering. Rapporten skal indeholde 
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en evaluering af relevansen af de 
standardiseringsaktiviteter, der modtager 
finansiering fra EU, set i lyset af behovene 
i forhold til EU’s politikker og lovgivning.

en evaluering af relevansen af de 
standardiseringsaktiviteter, der modtager 
finansiering fra EU, set i lyset af behovene 
i forhold til EU’s politikker og lovgivning.

Or. ro

Ændringsforslag 91
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i artikel 6, stk. 1, udgår ordene "med 
repræsentanter for de i bilag I og II anførte 
standardiseringsorganer"

b) i artikel 6, stk. 1, erstattes ordene "med 
repræsentanter for de i bilag I og II anførte 
standardiseringsorganer" med følgende: 
"med repræsentanterne for de europæiske 
og nationale standardiseringsorganer og 
de europæiske organisationer, som 
repræsenterer håndværksvirksomheder, 
SMV'er, forbrugerne samt miljø- og 
samfundsmæssige interesser"

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr

Ændringsforslag 92
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oplysninger om (nye) 
standardiseringsaktiviteter skal have været 
meddelt bredt gennem passende og 
tilgængelige kanaler

ii) oplysninger om (nye) 
standardiseringsaktiviteter skal have været 
offentliggjort og meddelt bredt gennem 
passende og tilgængelige kanaler

Or. en
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Ændringsforslag 93
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) passende repræsentation:
i) de tekniske specifikationer blev udviklet 
med deltagelse af alle interesseparter
ii) repræsentationen af alle kategorier af 
interesseparter var velafbalanceret.

Or. en

Ændringsforslag 94
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilgængelighed: Specifikationerne skal 
stilles offentligt til rådighed med henblik 
på implementering og anvendelse på 
rimelige vilkår (herunder mod et rimeligt 
gebyr eller gratis).

b) tilgængelighed: Specifikationerne skal 
stilles offentligt til rådighed med henblik 
på implementering og anvendelse på 
rimelige vilkår (herunder mod et rimeligt 
gebyr eller gratis), herunder retten til 
distribuering uafhængigt af det anvendte 
format.

Or. en

Ændringsforslag 95
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) intellektuelle ejendomsrettigheder, der er 
væsentlige for implementeringen af 
specifikationer, skal udliciteres til
ansøgerne på et (fair), rimeligt og ikke-
diskriminerende grundlag ((F)RAND), 
hvilket efter indehaveren af den 
intellektuelle ejendomsrets valg omfatter 
udlicitering af væsentlig intellektuel 
ejendom uden vederlag.

c) intellektuelle ejendomsrettigheder, der er 
væsentlige for implementeringen af 
specifikationer, er tilgængelige for alle 
ansøgerne på et royaltyfrit grundlag.
Betingelser for forhåndskompensation på 
et (fair), rimeligt og ikke-diskriminerende 
grundlag skal ikke udelukke nogen 
udviklings- og distributionsmodeller.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en høj grad af gennemførelse er det nødvendigt, at åbenhed er normen for 
specifikationerne. Betingelser for royaltybetaling skal defineres på forhånd for at begrænse 
de retlige risici, navnlig for SMV'ere og open source eller open source software-projekter. 
Forhåndsbetingelserne må ikke udelukke nogen udviklings- og distributionsmodeller. 
Royaltybetingelser, som er baseret på "pr. installation", er ikke kompatible hermed, og ville 
derfor udelukke distributionsmodeller, som bygger på open source-systemet.

Ændringsforslag 96
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag III – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En europæisk organisation, der 
repræsenterer SMV'erne i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

a) En europæisk horisontal organisation, 
der udelukkende repræsenterer 
håndværksvirksomhederne og SMV'erne i 
europæiske standardiseringsaktiviteter, og 
som:

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.) 

Or. fr
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Ændringsforslag 97
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En europæisk organisation, der 
repræsenterer SMV'erne i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

a) En europæisk horisontal organisation, 
der repræsenterer håndværksvirksomheder 
og SMV'er i europæiske 
standardiseringsaktiviteter, og som:

Or. en


