
AM\890072HU.doc PE478.724v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0150(COD)

25.1.2012

MÓDOSÍTÁS:
27 - 97

Véleménytervezet
Adam Gierek
(PE476.047v02-00)

az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))



PE478.724v02-00 2/40 AM\890072HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\890072HU.doc 3/40 PE478.724v02-00

HU

Módosítás 27
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

(2) Az európai szabványosítás elősegíti a 
vállalkozások versenyképességének 
növelését különösen az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának, a 
hálózatok, a kommunikációs eszközök 
interoperabilitásának, a technológiai 
fejlesztésnek és az innováció 
előmozdításával. Amennyiben a
nemzetközi szabványosítási rendszerrel 
összehangolt módon történik, az európai 
szabványosítás erősíti a vállalkozások 
versenyképességét. A szabványok többek 
között a belső piacon a gazdasági 
átjárhatóság fokozása, valamint az új és 
jobb termékek vagy piacok fejlődésének 
ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 
elősegítése révén jelentős pozitív gazdasági 
hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 
általában fokozzák a versenyt, és 
csökkentik a kibocsátási és értékesítési 
költségeket, ami az egész gazdaság 
számára előnyös. A szabványok 
fenntarthatják és javíthatják a minőséget, 
információt nyújthatnak, és biztosíthatják 
az interoperabilitást és kompatibilitást, 
ezzel növelve az értéket a fogyasztók 
számára.

Or. da

Módosítás 28
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai szabványok igen fontos 
szerepet játszanak a belső piac 
szempontjából, különösen azáltal, hogy a 
forgalomba hozott termékek tekintetében 
vélelmezhető az e termékekre vonatkozóan 
az uniós harmonizációs jogszabályokban 
megállapított alapvető követelményeknek 
való megfelelés.

(4) Az európai szabványok igen fontos 
szerepet játszanak a belső piac 
szempontjából, például azáltal, hogy a 
forgalomba hozott termékek tekintetében 
vélelmezhető az e termékekre vonatkozóan 
az uniós harmonizációs jogszabályokban
megállapított alapvető követelményeknek 
való megfelelés.

Or. da

Indokolás

Az európai szabványok jelentős része (70%-a) nem támogatja közvetlenül az uniós politikákat 
vagy jogszabályokat, ami miatt a szöveg némileg félrevezető.

Módosítás 29
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az önkéntes szolgáltatási szabványok 
kidolgozását a piacnak kell irányítania, és 
annak a gazdasági szereplők és az adott 
szabvány által közvetve vagy közvetlenül 
érintett érdekeltek szükségleteinek szem 
előtt tartásával, a közérdek 
figyelembevételével és konszenzusos 
alapon kell történnie. E szabványok 
középpontjában elsődlegesen a 
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk.

(8) Az önkéntes szolgáltatási szabványok 
kidolgozását a piacnak kell irányítania, és 
annak a gazdasági szereplők és az adott 
szabvány által közvetve vagy közvetlenül 
érintett érdekeltek szükségleteinek szem 
előtt tartásával, a közérdek 
figyelembevételével és konszenzusos 
alapon kell történnie. E szabványok 
középpontjában elsődlegesen a 
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 hatályán 
belül a szabványosítás csak a 
szubszidiaritás alapján megengedett.
_________
1 HL L 255., 2005.9.30, 22. o.
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Or. de

Indokolás

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv célja annak biztosítása, hogy az Unióban a (szakmai) 
képesítések magas színvonalúak legyenek, és ekként végleges szabályokat állapít meg a 
kölcsönös elismerésre vonatkozó eljárások továbbfejlesztése érdekében, amelyeknek 
érvényesség tekintetében elsőbbségben kell részesülniük.

Módosítás 30
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az önkéntes szolgáltatási szabványok
kidolgozását a piacnak kell irányítania, és
annak a gazdasági szereplők és az adott 
szabvány által közvetve vagy közvetlenül 
érintett érdekeltek szükségleteinek szem 
előtt tartásával, a közérdek 
figyelembevételével és konszenzusos 
alapon kell történnie. E szabványok 
középpontjában elsődlegesen a 
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk.

(8) A szolgáltatási tevékenységek gyakran 
nemzeti sajátosságoknak felelnek meg. 
Ezért az önkéntes szolgáltatási szabványok
kidolgozásának pontosan meghatározott 
és alaposan felmért területekre kell
kiterjednie.  E folyamatnak 
piacvezéreltnek kell lennie, és a gazdasági 
szereplők és az adott szabvány által 
közvetve vagy közvetlenül érintett 
érdekeltek szükségleteinek szem előtt 
tartásával, a közérdek figyelembevételével 
és konszenzusos alapon kell történnie. E 
szabványok középpontjában elsődlegesen a 
termékekhez és eljárásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak kell állniuk.

Or. en

Módosítás 31
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. da

Módosítás 32
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit vagy az innovatív 
technológiákhoz való hozzájárulásukban 
rejlő lehetőségeiket. A szabványosítással 
kapcsolatos szabályoknak bátorítaniuk 
kell a kkv-kat, hogy innovatív 
technológiai megoldásaikkal tevékenyen 
járuljanak hozzá a szabványosításra 
irányuló erőfeszítésekhez. 
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Következésképpen alapvető fontosságú 
lenne a szabványosítási folyamatokban, 
különösen a műszaki bizottságokban való 
képviseletük és részvételük erősítése.

Or. en

Indokolás

Fontos a kkv-k – mint a szabványok felhasználói, de egyúttal és különösen az innovatív 
technológia révén a szabványosítási folyamathoz potenciálisan hozzájáruló szereplők –
szerepének figyelembevétele. Minden olyan szereplőt, amely esetlegesen releváns módon 
hozzájárulhat valamely szabványhoz – különösen a kisebb innovátorokat – ösztönözni kell 
arra, hogy innovatív megoldásaikat eljuttassák a szabványügyi testületekhez annak 
érdekében, hogy a szabványokba az elérhető legjobb technológiákat lehessen beilleszteni.

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése. A szabványosítással 
kapcsolatos szabályoknak bátorítaniuk 
kell a kkv-kat, hogy innovatív 
technológiai megoldásaikkal tevékenyen 
járuljanak hozzá a szabványosítási 
folyamathoz.

Or. ro
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Módosítás 34
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 
részvételük erősítése.

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban néha 
alulreprezentáltak és nem vesznek részt 
megfelelően a szabványosítási 
rendszerben, így fennáll annak veszélye, 
hogy a szabványok nem veszik kellő 
mértékben figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási
folyamat valamennyi szakaszában, 
különösen a műszaki bizottságokban való 
képviseletük és részvételük erősítése.

Or. en

Módosítás 35
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit. Következésképpen alapvető 
fontosságú lenne a szabványosítási 
folyamatokban, különösen a műszaki 
bizottságokban való képviseletük és 

(13) A szabványok fontos eszközt 
jelentenek a vállalatok és különösen a kis-
és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) számára, amelyek azonban nem 
vesznek részt megfelelően a 
szabványosítási rendszerben, így fennáll 
annak veszélye, hogy a szabványok nem 
veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 
problémáit vagy az innovatív 
technológiához való hozzájárulásukban 
rejlő lehetőségeiket. Következésképpen 
alapvető fontosságú lenne a 
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részvételük erősítése. szabványosítási folyamatokban, különösen 
a műszaki bizottságokban való 
képviseletük és részvételük erősítése.

Or. en

Módosítás 36
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az európai szabványok alapvető 
fontosságúak a kkv-k 
versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 
szabványosítás területén – különösen 
európai szinten – általában 
alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 
egy meghatározott minősítéssel rendelkező 
szervezet révén biztosítja a kkv-k 
megfelelő képviseletét az európai 
szabványosítás folyamatában. Az, hogy a 
kkv-k ténylegesen – szavazati joggal bíró –
tagjaivá válhatnak az európai 
szabványügyi szervezeteknek, várhatóan 
kedvező hatást gyakorol a kkv-k 
szabványosításba való bevonására és 
abban való részvételére.

Or. en

Módosítás 37
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szabványok jelentős hatást (15) A szabványok jelentős hatást 
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gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén.

gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 
a polgárok biztonságára és kényelmére, a 
hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 
hozzáférhetőségre és egyéb politikai 
területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 
környezetet és a társadalmi 
érdekcsoportokat képviselő szervezetek 
támogatásával szükséges biztosítani a 
társadalmi érdekcsoportok szerepének 
növekedését és hozzájárulásuk erősítését a 
szabványok kidolgozása terén. Az, hogy e 
szervezetek ténylegesen – szavazati joggal 
bíró – tagjaivá válhatnak az európai 
szabványügyi szervezeteknek, kedvező 
hatást gyakorol majd a szabványok 
minőségére.

Or. en

Módosítás 38
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés



AM\890072HU.doc 11/40 PE478.724v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 40
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Figyelembe véve, hogy az európai 
szabványosítás széleskörűen részt vesz az 
uniós politikák és jogalkotás 
támogatásában, illetve azt, hogy különböző 
szabványosítási tevékenységek léteznek, 
különféle finanszírozási módokat 
szükséges előírni. Ez az európai és nemzeti 
szabványügyi testületek esetében 
elsősorban az ajánlatkérés nélküli 
támogatásokat jelenti, az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 

(26) Figyelembe véve, hogy az európai 
szabványosítás széleskörűen részt vesz az 
uniós politikák és jogalkotás 
támogatásában, illetve azt, hogy különböző 
szabványosítási tevékenységek léteznek, 
különféle finanszírozási módokat 
szükséges előírni. Ez az európai és nemzeti 
szabványügyi testületek esetében 
elsősorban az ajánlatkérés nélküli 
támogatásokat jelenti, az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
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alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 110. cikke (1) 
bekezdése második albekezdésének, illetve 
az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 168. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjának megfelelően.
Emellett ugyanezek a rendelkezések 
vonatkoznak azon szervekre, amelyeket bár 
nem ismertek el e rendeletben, jogalapot 
megteremtő jogi aktus hatalmaz fel, és 
amelyek feladata az európai szabványosítás 
támogatását szolgáló előkészítő munka 
végrehajtása, együttműködésben az európai 
szabványügyi testületekkel.

alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 110. cikke (1) 
bekezdése második albekezdésének, illetve 
az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 168. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjának megfelelően.
Emellett ugyanezek a rendelkezések 
vonatkoznak azon szervekre, amelyeket bár 
nem ismertek el e rendeletben, jogalapot 
megteremtő jogi aktus hatalmaz fel, és 
amelyek feladata az európai szabványosítás 
támogatását szolgáló előkészítő munka 
végrehajtása, együttműködésben az európai 
szabványügyi testületekkel.  Az IKT 
területén az ilyen testületekre bízott 
tevékenységek közé tartozhat 
hasonlóképpen az uniós politikák 
végrehajtásához szükséges szabványok 
kidolgozása.

Or. ro

Módosítás 41
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A szabványosítási tevékenységek 
finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 
szabványok vagy az egyéb szabvány 
jellegű dokumentumok kidolgozásához 
kapcsolódó előkészítő és kiegészítő 
tevékenységeket. Erre elsősorban a 
kutatómunkák, a jogszabályokat előkészítő 
dokumentumok kidolgozása, a 
laboratóriumi körvizsgálatok, valamint a 
szabványok jóváhagyása és értékelése 
esetén van szükség. A szabványosítás 
európai és nemzetközi szintű 

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

támogatásának tovább kell folytatódnia a 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködési és műszaki 
segítségnyújtási programok keretében. A 
piacra jutás javítása és az uniós 
vállalkozások versenyképességének 
megerősítése érdekében lehetővé kell tenni
a fenti tevékenységet ellátó szervek 
esetében az ajánlattételi felhíváson vagy 
adott esetben szerződések odaítélésén 
alapuló támogatásnyújtást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az európai szabványokat kizárólag a nemzeti és az európai szabványügyi 
szervezetek érvényesíthessék és vizsgálhassák felül. Egyéb esetben a kkv-k, nem kormányzati 
szervezetek stb. szükséges bevonását nem lehet biztosítani. Ugyanakkor amennyiben más 
szervezetek is érvényesíthetik és felülvizsgálhatják a szabványokat, fennáll a párhuzamos 
rendszerek létrehozásának kockázata is.

Módosítás 42
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a harmonizált szabványokkal 
szembeni, a Bizottság által indokoltnak 
tekintett kifogásokra vonatkozó 
végrehajtási határozatok elfogadására, 
amennyiben az érintett harmonizált 
szabványok hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, 
és az adott szabvány még nem vezetett a 
vonatkozó uniós harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető 
követelményeknek történő megfelelés 
vélelmezéséhez.

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az éves európai 
szabványosítási munkaprogramra 
vonatkozó végrehajtási határozatok, 
valamint a harmonizált szabványokkal 
szembeni, a Bizottság által indokoltnak 
tekintett kifogásokra vonatkozó 
végrehajtási határozatok elfogadására, 
amennyiben az érintett harmonizált 
szabványok hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, 
és az adott szabvány még nem vezetett a 
vonatkozó uniós harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető 
követelményeknek történő megfelelés 
vélelmezéséhez.
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Or. fr

Módosítás 43
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett 
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában már kihirdették, és a határozat
következményekkel járhat a kapcsolódó 
alapvető követelményeknek történő 
megfelelés vélelmezésére vonatkozóan.

(37) Szabványosítási kérelmeknek az 
európai szabványügyi testületekhez való 
továbbítása, valamint az információs és 
kommunikációs technológia területén 
műszaki előírások elismerése esetén a 
vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 
harmonizált szabványokkal szembeni, a 
Bizottság által indokoltnak tekintett 
kifogásokra vonatkozó végrehajtási 
határozatok elfogadására, amennyiben az 
érintett harmonizált szabványok 
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában már kihirdették, és a határozatok
következményekkel járhatnak a 
kapcsolódó alapvető követelményeknek 
történő megfelelés vélelmezésére 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 44
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtása 
érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 

E rendelet szabályokat állapít meg az 
európai szabványügyi szervezetek, a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
Bizottság közötti együttműködés, az uniós 
jogszabályok és politikák végrehajtása 
érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 
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vonatkozó európai szabványok és európai 
szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozása, az információs és 
kommunikációs technológiák (a 
továbbiakban: IKT) területén műszaki 
előírások elismerése, valamint az európai 
szabványosítás finanszírozása tekintetében.

vonatkozó európai szabványok és európai 
szabvány jellegű dokumentumok 
kidolgozása, az információs és 
kommunikációs technológiák (a 
továbbiakban: IKT) területén műszaki 
előírások elismerése, az európai 
szabványosítás finanszírozása, valamint az 
érdekelt felek európai szervezeteinek 
kiegyensúlyozott képviseletét biztosító 
feltételek tekintetében.

Or. fr

Módosítás 45
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „szabvány”: egy elismert 
szabványosítási testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljára jóváhagyott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező, és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. fr

Módosítás 46
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 47
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „műszaki előírás”: olyan dokumentum, 
amely ismerteti a valamely termék, 
folyamat vagy szolgáltatás által 
teljesítendő műszaki követelményeket;

a) egy termék előírt tulajdonságai, ilyen 
például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, interoperabilitás, a biztonság 
vagy a méretek, beleértve a termékre 
alkalmazandó olyan követelményeket, 
mint a termék megnevezése, a 
szóhasználat, jelzések a vizsgálat és a 
vizsgálati módszerek, a csomagolás, a 
jelölés vagy címkézés és a 
megfelelőségértékelési eljárások;
b) a Szerződés 38. cikkének (1) bekezdése 
alapján mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatosan használt gyártási 
módszerek és eljárások, emberi és állati 
fogyasztásra szánt termékek, valamint 
gyógyszerek, illetve más termékekre 
vonatkozó gyártási módszerek és 
eljárások, ha ezek hatással vannak a 
termék tulajdonságaira;
c) egy szolgáltatás előírt tulajdonságai, 
ilyen például a minőségi színvonal, a 
teljesítmény, az interoperabilitás, a 
biztonság, beleértve a szolgáltatóra 
alkalmazandó olyan követelményeket, 
mint a szolgáltatás igénybevevőinek 
rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK 
irányelv 22. cikkének (1)–(3) 
bekezdésében említett információk;
d) az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek 
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megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott építési 
termékek alapvető jellemzőikkel 
kapcsolatos teljesítményének értékelésére 
szolgáló módszerek és kritériumok. 
„termék”:

Or. fr

Módosítás 48
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkaprogramot közzététele előtt 
véleményezés céljából továbbítani kell a 
III. mellékletben meghatározott 
szervezeteknek. Az egyes nemzeti vagy 
európai szabványügyi szervezetek 
legkésőbb munkaprogramjuk 
közzétételekor annak létezéséről 
tájékoztatják a III. mellékletben 
meghatározott szervezeteket.

Or. fr

Módosítás 49
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nemzeti szabványügyi testületek nem 
emelhetnek kifogást egy adott 
szabványosításnak valamely európai 
szabványügyi testület munkaprogramjába 

törölve



PE478.724v02-00 18/40 AM\890072HU.doc

HU

történő felvétele iránt.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szabványügyi testületek, amelyek az európai szabványügyi testületek tagjai, 
szabadon tiltakozhatnak valamely szabványosítandó téma munkaprogramba való felvétele 
ellen. Ez a szabadság biztosítja mind a szabványosítás önkéntes jellegét, mind pedig az 
Európai Bizottság által nyújtott szabványosítási felhatalmazás tényleges piaci relevanciáját.

Módosítás 50
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az európai szabványosítás csak nemzeti támogatás mellett lehet sikeres. Ezért fontos, hogy a 
tagállami szakértők tiltakozhassanak.

Módosítás 51
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) szabványtervezeteiket oly módon teszik 
közzé, hogy más tagállamban letelepedett 
felek azokra vonatkozó észrevételeket 
tehessenek. Amennyiben fordítás 
szükséges, azt az érdekelt fél költségén 
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kell elkészíteni;

Or. en

Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érdekeltek részvétele az európai 
szabványosításban

Az érdekeltek részvétele az európai 
szabványosításban és a szabványokhoz 
való hozzáférés megkönnyítése 

Or. ro

Módosítás 53
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

„A megfelelő képviselet”olyan tág fogalom, amely – a képviselet biztosításának kötelező 
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előírásával egyesítve – a szabványosítási rendszer egészét akadályozhatja. A szabványügyi 
szervezet mindent megtehet azért, hogy bevonja az érdekelteket, de ha ők nem vesznek részt a 
munkában, az a rendszert nem akadályozhatja.

Módosítás 54
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) konszenzus kialakítása, különösen a 
III. mellékletben meghatározott 
szervezetek véleményének 
figyelembevétele révén;

Or. en
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Módosítás 56
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a szavazási szakasz, amelyben a III. 
mellékletben meghatározott szervezetek 
szavazati joggal rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szabványokat olyan módon kell 
kidolgozni és kiigazítani, hogy figyelembe 
vegyék a kkv-k sajátosságait és a kkv-k 
környezetét, különösen a kisüzemi 
vállalkozások és mikrovállalkozások 
esetében, ami által lehetőségük nyílik a 
szabványokhoz való jobb és kevésbé 
költséges hozzáférésre.  

Or. ro

Módosítás 58
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai szabványügyi szervezetek 
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tényleges tagságot biztosítanak a III. 
mellékletben meghatározott szervezetek 
számára. A tényleges tagság szavazati 
joggal is jár.

Or. en

Módosítás 59
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az uniós jogszabályokat és 
politikákat támogató európai 
szabványokhoz való felhasználói 
hozzáférés biztosítása érdekében 
szükséges differenciált rendszereket 
kidolgozni az árak meghatározására, 
valamint a különleges díjak és 
kedvezményes szabványcsomagok 
bevezetésére, különösen a kkv-k, 
mikrovállalkozások és kisüzemi 
vállalkozások számára.  

Or. ro

Módosítás 60
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az érdekeltek megfelelő 
képviseletének biztosítása érdekében a 
szabványügyi testületeknek szigorúan 
ellenőrizniük kell a tagok felvételének 
átláthatóságát.
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Or. en

Módosítás 61
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

„A megfelelő képviselet”olyan tág fogalom, amely – a képviselet biztosításának kötelező
előírásával egyesítve – a szabványosítási rendszer egészét akadályozhatja. A szabványügyi 
szervezet mindent megtehet azért, hogy bevonja az érdekelteket, de ha ők nem vesznek részt a 
munkában, az a rendszert nem akadályozhatja. A tagállami piacfelügyeleti testületeket 
ugyanakkor be kell vonni a szabványosítási folyamatba, és azoknak a folyamat során 
biztosítaniuk kell a minőséget és a szakértelmet.

Módosítás 62
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a III. mellékletben 
meghatározott szervezetekkel való 
konzultációt követően éves európai 
szabványosítási munkaprogramot fogad el, 
amely tartalmazza azokat az európai 
szabványokat és szabvány jellegű 
dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 
7. cikk szerint európai szabványügyi 
testületeket szándékozik felkérni. A 
Bizottság éves munkaprogramjának 
közzétételéről tájékoztatja a III. 
mellékletben meghatározott szervezeteket.

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr

Módosítás 63
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e cikk szerinti európai 
szabványosítási munkaprogram tervezetét 
a III. mellékletben meghatározott 
szervezetekkel való konzultáció céljából 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 64
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk. E felkérést a 18. cikk (3) 
bekezdésében foglalt vizsgálati eljárással 
összhangban, az ágazatra vonatkozó 
megfelelő irányelv szerinti 
monitoringbizottsággal való konzultációt 
követően kell jóváhagyni.

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr

Módosítás 65
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi testületet európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum megadott határidőn belüli 
kidolgozására. E dokumentumoknak 
piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a közérdeket és konszenzuson 
kell alapulniuk. A szabványkidolgozási 
kérelmeknek a valamennyi fő érdekelt 
féllel folytatott konzultáción kell 
alapulniuk.

Or. ro

Módosítás 66
Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az (1) bekezdéssel 
összhangban benyújtott kérelmekről 
tájékoztatja a III. mellékletben 
meghatározott szervezeteket, és azokkal 
kapcsolatban konzultációt folytat velük.

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr

Módosítás 67
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai szabványügyi testület a 
felkérés kézhezvételétől számított egy
hónapon belül köteles jelezni, hogy 
elfogadja-e az (1) bekezdésben említett 
felkérést.

(2) Az európai szabványügyi testület a 
felkérés kézhezvételétől számított két
hónapon belül köteles jelezni, hogy 
elfogadja-e az (1) bekezdésben említett 
felkérést.

Or. en

Módosítás 68
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 
említett elfogadásától számított három
hónapon belül tájékoztatja az európai 

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

szabványügyi testületet az európai 
szabvány vagy szabvány jellegű 
dokumentum kidolgozása érdekében 
odaítélt támogatásról.

Or. en

Módosítás 69
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 70
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint, 
az ágazatra vonatkozó megfelelő irányelv 
szerinti monitoringbizottsággal való 
konzultációt követően kell elfogadni.

Or. fr
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Módosítás 71
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadó vizsgálati eljárás szerint 
kell elfogadni.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárás szerint, az 
ágazatra vonatkozó megfelelő irányelv 
szerinti monitoringbizottsággal való 
konzultációt követően kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 72
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére, a valamennyi 
érdekelttel – köztük az európai 
szabványügyi szervezetekkel való 
konzultációt követően – a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő, nemzeti, európai vagy 
nemzetközi szabványnak nem minősülő 
műszaki előírásokat IKT-szabványként 
ismerhet el az uniós közbeszerzések és 
politikák céljából.

Or. en

Módosítás 73
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 
említett hatóságok javaslatára vagy saját 
kezdeményezésére az IKT területén a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő, nemzeti, 
európai vagy nemzetközi szabványnak nem 
minősülő műszaki előírásokat IKT-
szabványként ismerhet el, a 
szakpolitikákban és a közbeszerzés 
területén való felhasználás céljából, az 
interoperabilitás IKT területén való 
elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 74
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak értékelésekor, hogy a műszaki 
előírások megfelelnek-e a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek, a 
Bizottság megfelelően figyelembe veszi 
számos szereplő – többek között a nemzeti 
és az európai szabványügyi testületek –
véleményét.

Or. ro

Módosítás 75
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 77
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok szükség szerinti
fordítása az európai szabványügyi 
testületek munkanyelvétől eltérő uniós 
hivatalos nyelvekre vagy kellően indokolt 
esetben az unió hivatalos nyelveitől eltérő 
nyelvekre;

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok valamely tagállam 
által igényelt fordítása az európai 
szabványügyi testületek munkanyelvétől 
eltérő uniós hivatalos nyelvekre vagy 
kellően indokolt esetben az unió hivatalos 
nyelveitől eltérő nyelvekre;
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Or. en

Módosítás 78
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok szükség szerinti
fordítása az európai szabványügyi 
testületek munkanyelvétől eltérő uniós 
hivatalos nyelvekre vagy kellően indokolt 
esetben az unió hivatalos nyelveitől eltérő 
nyelvekre;

e) az Európai Unió politikáinak és 
jogalkotásának elősegítésére használt 
európai szabványok vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumok fordítása az európai 
szabványügyi testületek munkanyelvétől 
eltérő uniós hivatalos nyelvekre vagy 
kellően indokolt esetben az unió hivatalos 
nyelveitől eltérő nyelvekre;

Or. ro

Módosítás 79
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók és a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 
készítését, valamint a tudatosságot növelő 
intézkedéseket is;

f) a szabványokat vagy európai szabvány 
jellegű dokumentumokat magyarázó, 
értelmező és egyszerűsítő tájékoztatások, 
ideértve az útmutatók, a szabványok 
összegzései és a legjobb gyakorlatra 
vonatkozó tájékoztatások készítését, a 
tudatosságot növelő intézkedéseket, 
valamint a képzési modulokat is;

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr
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Módosítás 80
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 
környezetvédelmi és társadalmi 
érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti megfelelő 
képviseletet biztosítanak a szabványosítás 
során, amennyiben ezen érdekelt felek 
érintett szakértői rendelkezésre állnak, és 
készek a részvételre.

Or. en

Indokolás

A szabványügyi szervezet mindent megtehet azért, hogy bevonja az érdekelteket, de ha ők nem 
vesznek részt a munkában, az a rendszert nem akadályozhatja.

Módosítás 81
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 82
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy a kkv-knak teljes mértékben 
hasznukra váljon az európai harmonizált 
szabványok megértése és alkalmazása, az 
európai szabványügyi testületek számára 
fordítás céljára nyújtott finanszírozásnak 
az összes felmerülő költség jelentős 
hányadát fedeznie kell, és a 
fordításfinanszírozási eljárásokat 
egyszerűsíteni kell. A 11. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt, 
fordítási tevékenységek számára nyújtott 
támogatást oldalankénti, előlegként 
fizetendő átalányösszeg formájában kell 
biztosítani, annak bizonyítása után, hogy 
az európai szabványokat ténylegesen 
lefordítják.

Or. en

Módosítás 83
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
17. cikk szerint a mellékletekre vonatkozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a
III. mellékletben meghatározott 
szervezetekkel való konzultációt követően 
a 17. cikk szerint a mellékletekre 
vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az alábbiak 
tekintetében:

Or. fr
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Módosítás 84
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 85
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 16. cikkben említett, a Bizottság 
részére adott felhatalmazás 2013. január 1-
jétől öt évre szól. A Bizottság legkésőbb 
hat hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést nyújt be a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács a felhatalmazást nem vonja vissza, 
a felhatalmazás automatikusan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.    

Or. ro

Módosítás 86
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 16. cikkben 
említett felhatalmazást. Az az intézmény, 
amely a felhatalmazás visszavonása 
céljából kezdeményezte a belső 
döntéshozatali eljárást, minden tőle 
telhetőt megtesz azért, hogy a végleges 
döntés meghozatala előtt tájékoztassa a 
Bizottságot a felhatalmazás várható 
visszavonásáról és annak esetleges 
okairól.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

Or. ro

Módosítás 87
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság. A bizottság évente legalább 
kétszer tart ülést az európai és a nemzeti 
szabványügyi szervezetekkel, valamint a 
tagállamokkal.

Or. en

Indokolás

A határozatok a szabványosítási rendszer szempontjából alapvető fontosságúak, és 
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ennélfogva be kell vonni az európai szabványügyi szervezeteket és a tagállamokat.

Módosítás 88
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bizottság üléseire megfigyelőként 
meg kell hívni az I. és a III. mellékletben 
meghatározott szervezeteket.

Or. en

Módosítás 89
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai szabványügyi testületek e 
rendelet végrehajtásáról éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek 
részletes tájékoztatást kell tartalmazni az 
alábbiakról:

(1) Az európai szabványügyi testületek e 
rendelet végrehajtásáról rövid és tömör
éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.
A jelentésnek részletes tájékoztatást kell
tartalmaznia az alábbiakról:

Or. da

Indokolás

Az angol változatban a „részletes” szót használták, ami nagyobb bürokráciát eredményezhet 
anélkül, hogy a végrehajtás tekintetében hasznos lenne. A jelentésnek ehelyett célratörőnek és 
viszonylag tömörnek kell lennie.

Módosítás 90
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2015. december 31-ig, valamint azt 
követően ötévente a Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A 
jelentés az uniós politikák és jogszabályok 
követelményeire tekintettel értékelést 
tartalmaz az uniós finanszírozásban 
részesülő szabványosítási tevékenységek 
helytállóságáról.

(3) A Bizottság 2015. december 31-ig, 
valamint azt követően háromévente
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.
A jelentés az uniós politikák és 
jogszabályok követelményeire tekintettel 
értékelést tartalmaz az uniós 
finanszírozásban részesülő szabványosítási 
tevékenységek helytállóságáról.

Or. ro

Módosítás 91
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 6. cikk (1) bekezdésében az „az I. és II 
mellékletben említett szabványügyi 
szervek képviselőivel” szövegrészt el kell 
hagyni;

b) a 6. cikk (1) bekezdésében az „az I. és II 
mellékletben említett szabványügyi 
szervek képviselőivel” szövegrész helyébe 
az alábbi szöveg lép: „az európai és a 
nemzeti szabványügyi testületek és a 
kisüzemi vállalkozásokat, kkv-kat, 
fogyasztókat, valamint a környezetvédelmi 
és társadalmi érdekeket képviselő európai 
szervezetek képviselőivel”;

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr

Módosítás 92
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – c pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az (új) szabványosítási 
tevékenységekről megfelelő és 
hozzáférhető eszközökön keresztül széles 
körű tájékoztatást nyújtottak.

ii) az (új) szabványosítási 
tevékenységekről megfelelő és 
hozzáférhető eszközökön keresztül
nyilvános és széles körű tájékoztatást 
nyújtottak.

Or. en

Módosítás 93
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő képviselet:
i) a műszaki előírásokat valamennyi 
érdekelt fél bevonásával dolgozták ki;
ii) az érdekelt felek valamennyi 
kategóriájának képviselete 
kiegyensúlyozott volt.

Or. en

Módosítás 94
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzáférhetőség: a műszaki előírások 
nyilvánosan, elfogadható feltételek mellett
(és ennek részeként elfogadható áron vagy 
díjmentesen) elérhetők alkalmazás vagy 
hasznosítás céljából.

b) hozzáférhetőség: a műszaki előírások 
nyilvánosan, elfogadható feltételek mellett
(és ennek részeként elfogadható áron vagy 
díjmentesen) elérhetők alkalmazás vagy 
hasznosítás céljából, ideértve az 
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alkalmazott formátumtól független 
terjesztéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 95
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szellemitulajdon-jogok: a műszaki
leírások végrehajtásához alapvető
szellemitulajdon-jogok használata a 
kérelmezőknek (tisztességes) ésszerű és 
nem diszkriminatív ((F)RAND) alapon
engedélyezett, ami – a szellemitulajdon-
jog birtokosának belátása szerint – az 
alapvető szellemi tulajdon használatának 
vissztehermentes engedélyezését is 
magában foglalja.

c) a műszaki előírások végrehajtásához
szükséges szellemitulajdon-jogok
valamennyi kérelmező számára 
jogdíjmentesen rendelkezésre állnak. A 
(tisztességes) ésszerű és nem 
diszkriminatív alapon történő előzetes 
kompenzációra vonatkozó feltételek nem 
zárhatnak ki egyetlen továbbfejlesztési és 
elosztási modellt sem.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírásokra vonatkozóan a végrehajtás nyitottságának jelentős növelését kell 
normaként biztosítani. A jogdíjfizetés feltételeit előzetesen kell meghatározni a jogi 
kockázatok korlátozása érdekében, különösen a kkv-k és a nyílt forráskódú vagy ingyenes 
szoftverprojektek esetében. Az előzetes feltételek nem zárhatnak ki egyetlen továbbfejlesztési 
és elosztási modellt sem. A jogdíjfeltételek nem egyeztethetők a nyílt forráskódú ökoszisztéma 
elosztási modelljével, így azt kizárnák.

Módosítás 96
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – a pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan
európai szervezet, amely:

a) A kisüzemi vállalkozásokat és a kkv-kat 
az európai szabványosítási tevékenységek 
során egyedül képviselő horizontális
európai szervezet, amely:

(Ki kell javítani a bizottsági javaslat francia változatának téves számozását.) 

Or. fr

Módosítás 97
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – a pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 
tevékenységek során képviselő olyan 
európai szervezet, amely:

a) A kisüzemi vállalkozásokat és a kkv-kat 
az európai szabványosítási tevékenységek 
során képviselő olyan horizontális európai 
szervezet, amely:

Or. en


