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Τροπολογία 27
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν 
θετικές οικονομικές συνέπειες, π.χ., 
προάγοντας την οικονομική 
αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά 
και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και 
βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και 
καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, 
τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και πώλησης, ωφελώντας τις 
οικονομίες στο σύνολό τους. Τα πρότυπα 
ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν 
την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες 
και να διασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα, 
αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, την αξία 
για τους καταναλωτές.

(2) Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει 
επίσης στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη 
διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα 
επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, 
όταν συντονίζεται με το διεθνές σύστημα 
τυποποίησης. Τα πρότυπα έχουν θετικές 
οικονομικές συνέπειες, π.χ., προάγοντας 
την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην 
εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων 
προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων 
εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα 
αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό 
και μειώνουν το κόστος παραγωγής και 
πώλησης, ωφελώντας τις οικονομίες στο 
σύνολό τους. Τα πρότυπα ενδέχεται να 
διατηρούν και να βελτιώνουν την 
ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και 
τη συμβατότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο 
αυτό, την αξία για τους καταναλωτές.

Or. da

Τροπολογία 28
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αγορά, κυρίως μέσω του 
τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις 
βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 
προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(4) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
εσωτερική αγορά, π. χ. μέσω του 
τεκμηρίου πιστότητας των προϊόντων που 
πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις 
βασικές απαιτήσεις των εν λόγω 
προϊόντων οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Or. da

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών προτύπων (70%) δεν στηρίζει άμεσα την πολιτική ή τη 
νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός το οποίο καθιστά το κείμενο κάπως παραπλανητικό.

Τροπολογία 29
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων 
για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες.

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων 
για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες. Στο πεδίο 
ισχύος της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων1 η 
τυποποίηση είναι επιτρεπτή μόνο 
επικουρικώς.
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ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ.  22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποσκοπεί στη 
διασφάλιση υψηλού ποιοτικού προτύπου των επαγγελματικών προσόντων στην Ένωση και 
αποτελεί επομένως ένα οριστικό σύνολο κανόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
αντιτιθέμενων διαδικασιών αναγνώρισης που πρέπει να έχει προβάδισμα ισχύος.

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η κατάρτιση προαιρετικών προτύπων 
για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες.

(8) Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών 
αντιστοιχούν συχνά σε εθνικές 
ιδιαιτερότητες. Ως εκ τούτου η κατάρτιση 
προαιρετικών προτύπων για τις υπηρεσίες
θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο σαφώς 
οριοθετημένους και προσεκτικά 
αξιολογημένους τομείς. Θα πρέπει να έχει 
ως γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και 
των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον και να βασίζεται στη συναίνεση. 
Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται 
πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται 
με προϊόντα και διαδικασίες.

Or. en
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Τροπολογία 31
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

(12) Όπου τα πρότυπα αποτελούν κυρίως 
βασιζόμενα στις ανάγκες της αγοράς 
εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σε 
εθελοντική βάση από τους 
ενδιαφερομένους, μπορούν να βοηθήσουν 
την ευρωπαϊκή πολιτική να αντιμετωπίσει 
τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη 
χρήση των πόρων, τη γήρανση του 
πληθυσμού και την καινοτομία γενικώς. Η 
Ευρώπη, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή 
τα διεθνή πρότυπα στις εν λόγω 
διευρυνόμενες αγορές, θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της και 
να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές.

Or. da

Τροπολογία 32
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ ή το δυναμικό 
τους για συμβολή στις καινοτόμες 
τεχνολογίες. Οι κανόνες τυποποίησης 
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στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

πρέπει να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να 
συνεισφέρουν ενεργά τις καινοτόμους 
τεχνολογικές τους λύσεις στις 
προσπάθειες τυποποίησης. Κατά 
συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των ΜΜΕ όχι μόνο ως προς τη χρήση προτύπων αλλά 
επιπλέον και ιδιαιτέρως  ως προς τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν καινοτόμο τεχνολογία 
στη διαδικασία τυποποίησης. Όλοι οι παράγοντες που έχουν εν δυνάμει σχετική συμβολή σε ένα 
πρότυπο, ιδίως οι μικροί καινοτόμοι, πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν ενεργά τις 
καινοτόμες λύσεις τους σε φορείς τυποποίησης, ώστε να ενσωματώνονται στα πρότυπα οι 
καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές. Οι κανόνες 
τυποποίησης πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να συνεισφέρουν ενεργά τις 
καινοτόμους τεχνολογικές τους λύσεις 
στη διαδικασία τυποποίησης. 

Or. ro
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Τροπολογία 34
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, ενίοτε δεν 
εκπροσωπούνται και δεν συμμετέχουν 
επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης, με 
αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος τα 
πρότυπα να μη λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα των 
ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η εκπροσώπηση και η 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε όλες τις φάσεις 
της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές. 

Or. en

Τροπολογία 35
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ ή το δυναμικό 
τους για συμβολή στις καινοτόμες 
τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, είναι 
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στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

σημαντικό να βελτιωθεί η εκπροσώπηση 
και η συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
τυποποίησης, ιδίως στις τεχνικές 
επιτροπές.

Or. en

Τροπολογία 36
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα 
υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες 
τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των 
ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
τυποποίησης μέσω μιας οντότητας με 
κατάλληλα προσόντα.

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά κανόνα 
υποεκπροσωπούνται στις δραστηριότητες 
τυποποίησης, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να εξασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση των 
ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
τυποποίησης μέσω μιας οντότητας με 
κατάλληλα προσόντα. Η εξασφάλιση στις 
ΜΜΕ της ιδιότητας του ενεργού μέλους 
στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων ψήφου, αναμένεται να έχει 
θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στην τυποποίηση.

Or. en

Τροπολογία 37
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές.

(15) Τα πρότυπα μπορούν να έχουν 
αισθητό αντίκτυπο στην κοινωνία και, 
ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία 
των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα 
των δικτύων, στο περιβάλλον, στην 
προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς 
δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο ρόλος και 
η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών 
στην κατάρτιση προτύπων ενισχύεται με τη 
στήριξη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τους κοινωνικούς 
συντελεστές. Η εξασφάλιση στις ΜΜΕ 
της ιδιότητας του ενεργού μέλους στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
ψήφου, θα έχει θετικό αντίκτυπο στη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στην ποιότητα των 
προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 38
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο 
Έρευνας της Επιτροπής έχει αναπτύξει 
σημαντικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης 
με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των 
επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής.

(16) Τα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό 
Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής έχει 
αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύθερης 
πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση 
αυτών των επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο 
ζωής.

Or. en
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Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από 
τον προσεκτικό προγραμματισμό των 
μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση 
προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα 
μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη 
συμβολή των ενδιαφερομένων. Καθώς η 
οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη 
δυνατότητα να ζητηθεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να 
καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται 
σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος 
προγραμματισμός με μεγαλύτερη 
διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση 
όλων των αιτημάτων για πρότυπα που 
προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

(17) Η βιωσιμότητα της συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από 
τον προσεκτικό προγραμματισμό των 
μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση 
προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα 
μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη 
συμβολή των ενδιαφερομένων, με τη 
θέσπιση μηχανισμών για τη συγκέντρωση 
γνωμών και τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών. Καθώς η 
οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη 
δυνατότητα να ζητηθεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να 
καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται 
σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος 
προγραμματισμός με μεγαλύτερη 
διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση 
όλων των αιτημάτων για πρότυπα που 
προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 

Or. ro

Τροπολογία 40
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Με δεδομένο το ευρύτατο πεδίο (26) Με δεδομένο το ευρύτατο πεδίο 
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παρέμβασης της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
για την υποστήριξη των πολιτικών και της 
νομοθεσίας της Ένωσης και των διάφορων 
τύπων των δραστηριοτήτων τυποποίησης, 
κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν 
διάφοροι χρηματοδοτικοί κανόνες. 
Πρόκειται κυρίως για επιδοτήσεις προς 
τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης χωρίς 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 
κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και του 
άρθρου 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις 
θα πρέπει να ισχύσουν και για τους 
οργανισμούς οι οποίοι, ενώ δεν 
αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης στον παρόντα κανονισμό, 
έχουν διαπιστευθεί σε βασική πράξη και 
έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή 
προπαρασκευαστικών εργασιών υπέρ της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, σε συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης.

παρέμβασης της ευρωπαϊκής τυποποίησης 
για την υποστήριξη των πολιτικών και της 
νομοθεσίας της Ένωσης και των διάφορων 
τύπων των δραστηριοτήτων τυποποίησης, 
κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν 
διάφοροι χρηματοδοτικοί κανόνες. 
Πρόκειται κυρίως για επιδοτήσεις προς 
τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης χωρίς 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του 
κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και του 
άρθρου 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις 
θα πρέπει να ισχύσουν και για τους 
οργανισμούς οι οποίοι, ενώ δεν 
αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης στον παρόντα κανονισμό, 
έχουν διαπιστευθεί σε βασική πράξη και 
έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή 
προπαρασκευαστικών εργασιών υπέρ της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, σε συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης. Στον τομέα της ΤΠΕ οι 
δραστηριότητες που ανατίθενται σε 
τέτοιους φορείς θα μπορούσαν ομοίως  να 
περιλαμβάνουν την κατάρτιση των 
προτύπων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

Or. ro
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Τροπολογία 41
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει 
επίσης να μπορεί να καλύπτει 
προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές 
δραστηριότητες για την καθιέρωση 
προτύπων ή άλλων προϊόντων 
τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως 
για τις εργασίες που περιλαμβάνουν 
έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών 
εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών 
δοκιμών και την επικύρωση ή αξιολόγηση 
προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα 
πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω 
προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική 
συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. 
Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται 
σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα 
χορήγησης επιδοτήσεων σε άλλους 
οργανισμούς με προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων ή, κατά περίπτωση, με ανάθεση 
συμβάσεων.

(29) Η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει 
επίσης να μπορεί να καλύπτει 
προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές 
δραστηριότητες για την καθιέρωση 
προτύπων ή άλλων προϊόντων 
τυποποίησης. Αυτό είναι αναγκαίο κυρίως 
για τις εργασίες που περιλαμβάνουν 
έρευνα, τη σύνταξη νομοπαρασκευαστικών 
εγγράφων, τη διεξαγωγή διεργαστηριακών 
δοκιμών και την επικύρωση ή αξιολόγηση 
προτύπων. Η προώθηση της τυποποίησης 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα 
πρέπει επίσης να συνεχιστεί μέσω 
προγραμμάτων που αφορούν την τεχνική 
συνδρομή και συνεργασία με τρίτες χώρες. 
Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, κρίνεται 
σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα 
χορήγησης επιδοτήσεων στους φορείς που 
διεξάγουν τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή, κατά περίπτωση, 
με ανάθεση συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να τα αξιολογούν και να τα αναθεωρούν μόνο εθνικοί και 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, αλλιώς δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της αναγκαίας 
συμμετοχής ΜΜΕ, ΜΚΟ κλπ. Την ίδια στιγμή σοβεί ο κίνδυνος να δημιουργηθούν παράλληλα 
συστήματα, αν επιτραπεί σε άλλους οργανισμούς να αξιολογούν και να αναθεωρούν πρότυπα. 

Τροπολογία 42
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις 
οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες 
και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα 
εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν 
συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με 
τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
για την τυποποίηση καθώς και για εκείνες 
που αφορούν τις αντιρρήσεις στο ετήσιο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών 
τυποποίησης και σε εναρμονισμένα 
πρότυπα τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί 
δικαιολογημένες και όταν τα στοιχεία 
αναφοράς στα εκάστοτε εναρμονισμένα 
πρότυπα δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδομένου ότι το σχετικό 
πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο 
πιστότητας με τις βασικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία εναρμόνισης.

Or. fr

Τροπολογία 43
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 
εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή 
η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες 
στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες 
βασικές απαιτήσεις.

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται, σε περίπτωση 
διαβίβασης οιασδήποτε αίτησης 
τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, για την 
αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών 
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις 
οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες 
και όταν τα στοιχεία αναφοράς στο 
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εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο έχουν 
ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι 
αυτή η απόφαση θα μπορούσε να είχε 
συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις

Or. fr

Τροπολογία 44
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 
υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών 
της Ένωσης για την εναρμόνιση, την 
αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ») 
και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, 
των εθνικών φορέων τυποποίησης και της 
Επιτροπής, την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
προτύπων και παραδοτέων της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες 
υπέρ της νομοθεσίας και των πολιτικών 
της Ένωσης για την εναρμόνιση, την 
αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (στο εξής «ΤΠΕ»), τη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, καθώς και τους όρους μιας 
εξισορροπημένης εκπροσώπησης των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων των 
ενδιαφερομένων παραγόντων.

Or. fr

Τροπολογία 45
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές 
για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, 
των οποίων η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και οι οποίες υπάγονται σε 
μία από τις εξής κατηγορίες:

(1) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές, 
που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο 
οργανισμό τυποποίησης, για 
επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, των 
οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική 
και οι οποίες υπάγονται σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

Or. fr

Τροπολογία 46
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης·

(c) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό 
πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και 
του οποίου τα στοιχεία αναφοράς 
αποτελούν το αντικείμενο δημοσίευσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.·

Or. fr

Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: 
προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα
έγγραφο το οποίο καθορίζει ένα από τα 
εξής:

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: έγγραφο στο 
οποίο καθορίζονται οι τεχνικές 
απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται ένα προϊόν, μια 
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διαδικασία ή μια υπηρεσία·
(a) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας, 
απόδοσης, διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας ή τις διαστάσεις του, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά 
την ονομασία με την οποία πωλείται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και 
τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·
(b) τις μεθόδους και διαδικασίες 
παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τα 
γεωργικά προϊόντα όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 1 της Συνθήκης, 
για τα προϊόντα που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα 
ζώα, καθώς και για φάρμακα και τις 
μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής που 
αφορούν άλλα προϊόντα, όταν αυτές έχουν
επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους·
(c) τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
από μια υπηρεσία, όπως τα επίπεδα 
ποιότητας, απόδοσης, 
διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που ισχύουν για τον πάροχο όσον αφορά 
τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στον παραλήπτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ·
(d) τις μεθόδους και τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών 
προϊόντων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων 
του τομέα των δομικών κατασκευών και 
για την κατάργηση της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σε σχέση με 
τα βασικά χαρακτηριστικά τους· «προϊόν»:
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Or. fr

Τροπολογία 48
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το πρόγραμμα εργασιών 
διαβιβάζεται για γνωμοδότηση, πριν από 
τη δημοσίευσή του, στους οργανισμούς 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Το 
αργότερο κατά την ημερομηνία της 
δημοσίευσης του προγράμματος 
εργασιών του, κάθε εθνικός ή 
ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης 
κοινοποιεί την κατάρτιση του εν λόγω 
προγράμματος στους οργανισμούς που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. fr

Τροπολογία 49
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την 
ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης 
στο πρόγραμμα εργασιών ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης οι οποίοι ανήκουν στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης πρέπει να έχουν την ελευθερία να προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την ένταξη 
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ενός αντικειμένου τυποποίησης στο πρόγραμμα εργασιών.  Με αυτή την ελευθερία 
διασφαλίζονται τόσο ο εθελοντικός χαρακτήρας της τυποποίησης όσο και ο έμπρακτος 
προσανατολισμός στην αγορά μιας εντολής για τυποποίηση που δίνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 50
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την 
ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης 
στο πρόγραμμα εργασιών ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τυποποίηση μπορεί να έχει επιτυχία, μόνο αν υπάρχει εθνική υποστήριξη. 
Επομένως είναι σημαντικό να μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις οι εμπειρογνώμονες στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 51
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι 
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις·

(α) τη δημοσίευση σχεδίων προτύπων κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε τα μέρη που είναι 
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις. Αν χρειάζεται μετάφραση, 
το κόστος της βαρύνει το ενδιαφερόμενο 
μέρος·

Or. en



PE478.724v02-00 20/42 AM\890072EL.doc

EL

Τροπολογία 52
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση και διευκόλυνση 
της πρόσβασης στα πρότυπα 

Or. ro

Τροπολογία 53
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής στα ακόλουθα 
στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων 
ή παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, για παράδειγμα μέσω των 
οργανώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα III, στο επίπεδο χάραξης 
πολιτικής στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «επαρκής εκπροσώπηση» είναι αόριστη φράση, πράγμα που αν συνδυαστεί με την απαίτηση 
να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση, μπορεί να μπλοκάρει συνολικά το σύστημα τυποποίησης. Ο 
οργανισμός τυποποίησης μπορεί μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων, αν όμως δεν συμμετέχουν κάποιοι, δεν πρέπει να μπλοκάρεται το 
σύστημα. 
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Τροπολογία 54
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
ενθαρρύνουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής 
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και 
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης:

Or. en

Τροπολογία 55
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) κατά την οικοδόμηση συναίνεσης, η
οποία θα διασφαλιστεί ιδίως με την 
καταγραφή των απόψεων των 
οργανώσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 56
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) κατά τη φάση ψηφοφορίας, όπου 
αποκτούν δικαίωμα ψήφου οι οργανώσεις 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ· 

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα πρότυπα πρέπει να 
συλλαμβάνονται και να προσαρμόζονται 
κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και το 
περιβάλλον των ΜΜΕ, ιδίως στην 
περίπτωση των μικρών βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, πράγμα που θα επιτρέπει 
σε αυτές να έχουν καλύτερη και λιγότερο 
δαπανηρή πρόσβαση στα πρότυπα.  

Or. ro

Τροπολογία 58
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης δίνουν την ιδιότητα του 
ενεργού μέλους στις οργανώσεις που 
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η 
ιδιότητα αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα 
ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 59
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των 
χρηστών στα ευρωπαϊκά πρότυπα που 
συγκροτήθηκαν για να στηριχθεί η 
νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ, είναι 
απαραίτητο να εξετάζονται διαφορετικά 
συστήματα για τον ορισμό των τιμών και 
τη θέσπιση ειδικών τελών και δεσμών 
προτύπων μειωμένου κόστους, ιδίως για 
ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις.  

Or. ro

Τροπολογία 60
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για να διασφαλιστεί η δέουσα 
εκπροσώπηση ενδιαφερομένων, η 
διαφάνεια στην προσχώρηση μελών θα 
παρακολουθείται αυστηρά από φορείς 
τυποποίησης.

Or. en
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Τροπολογία 61
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων 
και άλλων νομικών οντοτήτων σε 
δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με 
έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
διευκολύνουν την επαρκή εκπροσώπηση, 
σε τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, 
φορέων παρακολούθησης της αγοράς στα 
κράτη μέλη και άλλων νομικών οντοτήτων 
σε δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά 
με έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «επαρκής εκπροσώπηση» είναι αόριστη φράση, πράγμα που αν συνδυαστεί με την απαίτηση 
να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση, μπορεί να μπλοκάρει συνολικά το σύστημα τυποποίησης. Ο 
οργανισμός τυποποίησης μπορεί μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων, αν όμως δεν συμμετέχουν κάποιοι, δεν πρέπει να μπλοκάρεται το 
σύστημα.  Ταυτόχρονα, οι φορείς παρακολούθησης της αγοράς στα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν μέρος στη διαδικασία τυποποίησης και να διασφαλίσουν την ποιότητα και τη γνώση 
κατά τη διαδικασία. 

Τροπολογία 62
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης, το 
οποίο αναφέρει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης 
που προτίθεται να ζητήσει από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

1. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, το οποίο αναφέρει τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που προτίθεται 
να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 7. Η Επιτροπή ενημερώνει τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με τη δημοσίευση 
του ετήσιου προγράμματος εργασιών της.

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Or. fr

Τροπολογία 63
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το σχέδιο του προγράμματος 
εργασιών για την ευρωπαϊκή τυποποίηση 
που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο 
δημοσιεύεται για διαβούλευση με τις 
οργανώσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 64
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Το αίτημα αυτό εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή 
παρακολούθησης της αντίστοιχης 
τομεακής οδηγίας.

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Or. fr

Τροπολογία 65
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν 
ή περισσότερους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν 
ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο 
ευρωπαϊκής τυποποίησης εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. Η εν λόγω κατάρτιση έχει 
γνώμονα την αγορά, λαμβάνει υπόψη το 
δημόσιο συμφέρον και βασίζεται στη 
συναίνεση. Οι αιτήσεις για την κατάρτιση 
προτύπων βασίζεται σε διαβουλεύσεις με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. ro
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Τροπολογία 66
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 bis. Η Επιτροπή ενημερώνει και ζητεί 
την γνώμη των οργανισμών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σχετικά 
με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Or. fr

Τροπολογία 67
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε 
δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή του.

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης αναφέρει κατά πόσον έκανε 
δεκτό το αίτημα για το οποίο γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών από 
την παραλαβή του.

Or. en

Τροπολογία 68
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. en

Τροπολογία 69
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. ro

Τροπολογία 70
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2.

παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 2, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
την επιτροπή παρακολούθησης της 
αντίστοιχης τομεακής οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 71
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3.

5. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 18 
παράγραφος 3, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
την επιτροπή παρακολούθησης της 
αντίστοιχης τομεακής οδηγίας. 

Or. fr

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει κατόπιν 
διαβουλεύσεως με όλους τους 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, να αναγνωρίσει, για 
σκοπούς δημόσιων συμβάσεων ή κάποιας 
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πολιτικής της Ένωσης, τεχνικές 
προδιαγραφές που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ως 
πρότυπα ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 73
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της 
ΤΠΕ, που δεν είναι εθνικά, ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα και πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος II, για να 
χρησιμοποιηθούν σε κάποια πολιτική ή 
στις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να 
προαχθεί η διαλειτουργικότητα στον 
τομέα της ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 74
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν αξιολογεί τη συμμόρφωση των 
τεχνικών προδιαγραφών με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
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ένα ευρύ φάσμα απόψεων, 
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων των 
εθνικών φορέων και των ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης. 

Or. ro

Τροπολογία 75
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Αναγνωρισμένα πρότυπα ΤΠΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως 
αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2342/2002.

Or. en

Τροπολογία 76
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Αναγνωρισμένα πρότυπα ΤΠΕ που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 αποτελούν 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές όπως 
αναφέρονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2342/2002.

Or. en
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Τροπολογία 77
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται, 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται από 
κράτος μέλος, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη μετάφραση, όπου απαιτείται,
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

(ε) τη μετάφραση ευρωπαϊκών προτύπων ή 
παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της Ένωσης στις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης πλην των γλωσσών 
εργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης ή, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σε άλλες γλώσσες πλην των 
επίσημων γλωσσών της Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 79
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) την εκπόνηση ενημερωτικών 
εκθέσεων που θα εξηγούν, θα ερμηνεύουν 
και θα απλουστεύουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή τα παραδοτέα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης οδηγιών χρήσης, 
πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές και ενημερωτικών ενεργειών·

(στ) την εκπόνηση στοιχείων 
πληροφόρησης που θα εξηγούν, θα 
ερμηνεύουν και θα παρουσιάζουν με απλό 
τρόπο τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα 
παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, 
μεταξύ άλλων και υπό την μορφή οδηγιών 
χρήσης, συνοπτικών περιλήψεων των 
προτύπων, συλλογών βέλτιστων 
πρακτικών, εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων 
κατάρτισης·

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Or. fr

Τροπολογία 80
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι και 
πρόθυμοι για συμμετοχή σχετικοί 
εμπειρογνώμονες από την πλευρά αυτών 
των φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός τυποποίησης μπορεί μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων, αν όμως δεν συμμετέχουν κάποιοι, δεν πρέπει να μπλοκάρεται 
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το σύστημα. 

Τροπολογία 81
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(β) οι ΜΜΕ, ενώσεις καταναλωτών και 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς 
εκπροσωπούνται επαρκώς στις ευρωπαϊκές 
εργασίες τυποποίησης και είναι ενεργά 
μέλη ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 82
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να 
επωφεληθούν πλήρως από την 
κατανόηση και εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, 
η χρηματοδότηση που χορηγείται στους 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης για τη 
μετάφραση καλύπτει σημαντικό μέρος 
του συνολικού κόστους, οι δε διαδικασίες 
χρηματοδότησης της μετάφρασης θα 
απλοποιηθούν. Οι επιδοτήσεις που 
χορηγούνται για τις μεταφραστικές 
δραστηριότητες στο στοιχείο ε) του 
άρθρου 11, παράγραφος 1, έχουν τη 
μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών ανά 
μεταφραζόμενη σελίδα, πληρωτέων 
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προκαταβολικά και κατόπιν 
τεκμηριώσεως ότι τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα όντως μεταφράζονται.

Or. en

Τροπολογία 83
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
δυνάμει του άρθρου 17 σχετικά με 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων, 
προκειμένου:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 17 
σχετικά με τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων, προκειμένου:

Or. fr

Τροπολογία 84
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) να επικαιροποιείται ο κατάλογος των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης 
που αναφέρεται στο παράρτημα I·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος 
στο άρθρο 16 ανατίθεται επ’ αόριστον
στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την 
1η Ιανουαρίου 2013.

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος 
στο άρθρο 16 ανατίθεται για πέντε χρόνια
στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την 
1η Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
εκχωρηθείσα εξουσία το αργότερο έξι 
μήνες πριν από το πέρας της πενταετούς 
περιόδου. Η εκχώρηση εξουσίας 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ιδίου χρόνου, εκτός αν ανακληθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.    

Or. ro

Τροπολογία 86
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το 
άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει την εξουσιοδότηση στην οποία 
αναφέρεται η εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 
το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
που ισχύουν ήδη.

3. Η εκχώρηση των εξουσιών κατά το 
άρθρο 16 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Το όργανο που ξεκίνησε 
την εσωτερική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε σχέση με την ανάκληση 
της εκχώρησης εξουσιών καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει 
την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρηθείσες εξουσίες που υπόκεινται σε 
ανάκληση και το ενδεχόμενο σκεπτικό 
ανάκλησης.
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

Or. ro

Τροπολογία 87
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η 
Επιτροπή συναντάται τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως με ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης καθώς και κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις είναι θεμελιώδεις για το σύστημα τυποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 88
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι οργανισμοί και οργανώσεις που 
αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ 
προσκαλούνται να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής.
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Or. en

Τροπολογία 89
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
αποστέλλουν στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση
περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
με τα εξής:

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
αποστέλλουν στην Επιτροπή σύντομη και 
συνοπτική ετήσια έκθεση σχετικά με την 
εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με 
τα εξής:

Or. da

Αιτιολόγηση

Στο αγγλικό κείμενοι αναφέρεται η λέξη "detail" που ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερη 
γραφειοκρατία χωρίς να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα ως προς την εφαρμογή. Η έκθεση 
πρέπει, αντιθέτως, να είναι στοχοθετημένη και σχετικά συνοπτική.

Τροπολογία 90
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία αυτή, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την 
Ένωση, με βάση τις επιταγές των 
πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε 
τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή 
αξιολογεί τη σκοπιμότητα των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την 
Ένωση, με βάση τις επιταγές των 
πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης.
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Or. ro

Τροπολογία 91
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η φράση 
«με τους αντιπροσώπους των οργανισμών 
τυποποίησης που αναφέρονται στα 
παραρτήματα I και II» διαγράφεται·

(β) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η φράση 
«με τους αντιπροσώπους των οργανισμών 
τυποποίησης που αναφέρονται στα 
παραρτήματα I και II» αντικαθίσταται 
από το εξής κείμενο« με τους 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών και 
εθνικών οργανισμών τυποποίησης καθώς 
και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
εκπροσωπεύουν τις βιοτεχνίες και τις 
ΜΜΕ καθώς και τους καταναλωτές, τα 
περιβαλλοντικά συμφέροντα και τα 
κοινωνικά συμφέροντα»

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 

Or. fr

Τροπολογία 92
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) 
δραστηριότητες τυποποίησης 
δημοσιοποιήθηκαν ευρέως από 
κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

(ii) Οι πληροφορίες για (νέες) 
δραστηριότητες τυποποίησης 
ανακοινώθηκαν δημοσίως και ευρέως 
από κατάλληλα και προσβάσιμα μέσα.

Or. en
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Τροπολογία 93
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) επαρκής εκπροσώπηση:
(i) οι τεχνικές προδιαγραφές 
καταρτίστηκαν με τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών· 
(ii) η εκπροσώπηση όλων των 
κατηγοριών συμμετεχόντων ήταν 
ισόρροπη.

Or. en

Τροπολογία 94
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαθεσιμότητα: Οι προδιαγραφές 
διατίθενται δημοσίως για εφαρμογή και 
χρήση με εύλογους όρους 
(συμπεριλαμβανομένου εύλογου τιμήματος 
ή δωρεάν).

(β) διαθεσιμότητα: Οι προδιαγραφές 
διατίθενται δημοσίως για εφαρμογή και 
χρήση με εύλογους όρους 
(συμπεριλαμβανομένου εύλογου τιμήματος 
ή δωρεάν), συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος ανακατανομής 
ανεξαρτήτως του χρησιμοποιηθέντος 
μορφοτύπου.

Or. en

Τροπολογία 95
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η άδεια άσκησης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι 
σημαντικά για την εφαρμογή 
προδιαγραφών παρέχεται στους αιτούντες 
με (δίκαια) εύλογα κριτήρια χωρίς 
διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν, κατά 
τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αδειοδότηση βασικών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς 
αποζημίωση.

(γ) η άδεια άσκησης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι 
σημαντικά για την εφαρμογή 
προδιαγραφών είναι διαθέσιμη σε όλους 
τους αιτούντες δωρεάν. Οι εκ των 
προτέρων καθορισμένοι όροι 
αποζημίωσης με (δίκαια) εύλογα κριτήρια 
χωρίς διακρίσεις δεν αποκλείουν κανένα 
μοντέλο ανάπτυξης και κατανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές πρέπει να έχουν γνώμονα τον υψηλό βαθμό διαφάνειας στην εφαρμογή.  Οι 
όροι για την καταβολή τελών πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων, για να περιορίζονται οι 
νομικοί κίνδυνοι ιδίως για ΜΜΕ και έργα που αφορούν λογισμικά ανοικτής πηγής ή δωρεάν 
λογισμικά.  Οι εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι αποζημίωσης δεν πρέπει να αποκλείουν 
κανένα μοντέλο ανάπτυξης και κατανομής. Οι όροι καταβολής τελών ανά εγκατάσταση δεν 
είναι συμβατοί με το μοντέλο κατανομής ανοικτής πηγής, επομένως θα το απέκλειαν.

Τροπολογία 96
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία:

(a) Οριζόντια ευρωπαϊκή οργάνωση που 
εκπροσωπεί αποκλειστικά τις βιοτεχνίες 
και τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες τυποποίησης, η οποία:

(Θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αρίθμηση του γαλλικού κειμένου της πρότασης της 
Επιτροπής) 
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Τροπολογία 97
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία:

(α) Ευρωπαϊκή οριζόντια οργάνωση που 
εκπροσωπεί χειρωνακτικούς κλάδους και 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
τυποποίησης, η οποία:
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