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Amendement 27
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Normen hebben belangrijke 
positieve economische effecten doordat zij 
bijvoorbeeld bijdragen tot de economische 
vervlechting op de interne markt en tot de 
ontwikkeling van nieuwe en betere 
producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

(2) Europese normalisatie vergroot tevens 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen doordat met name het vrije 
verkeer van goederen en diensten, 
netwerkinteroperabiliteit, 
communicatiemiddelen, technologische 
ontwikkeling en innovatie erdoor worden 
bevorderd. Europese normalisatie 
vergroot het concurrentievermogen van 
ondernemingen als de normalisatie wordt 
gecoördineerd met het internationale 
normalisatiesysteem. Normen hebben 
belangrijke positieve economische effecten 
doordat zij bijvoorbeeld bijdragen tot de 
economische vervlechting op de interne 
markt en tot de ontwikkeling van nieuwe 
en betere producten of markten en betere 
leveringsvoorwaarden. Hierdoor vergroten 
normen gewoonlijk de concurrentie, terwijl 
de productie- en verkoopkosten afnemen, 
wat de economie als geheel ten goede 
komt. Normen kunnen de kwaliteit op peil 
houden en verbeteren, informatie 
verschaffen en zorgen voor 
interoperabiliteit en compatibiliteit, 
waardoor de waarde voor de consumenten 
toeneemt.

Or. da

Amendement 28
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol, vooral
omdat de naleving van deze normen voor 
producten die op de markt zullen worden 
aangeboden het vermoeden van 
conformiteit met de desbetreffende 
essentiële eisen in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

(4) Op de interne markt spelen Europese 
normen een zeer belangrijke rol,
bijvoorbeeld door het vermoeden van 
conformiteit van producten die op de markt 
zullen worden aangeboden met de 
desbetreffende essentiële eisen aan die 
producten in de harmonisatiewetgeving 
van de Unie.

Or. da

Motivering

Een groot deel van de Europese normen (70%) ondersteunt niet rechtstreeks EU-beleid of –
wetgeving, wat de tekst enigszins misleidend maakt.

Amendement 29
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De ontwikkeling van vrijwillige 
normen voor diensten moet marktgestuurd 
zijn, waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen.

(8) De ontwikkeling van vrijwillige 
normen voor diensten moet marktgestuurd 
zijn, waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen. In het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/36/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties is normalisatie 
slechts subsidiair toegestaan.
_________
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1 PB L 255 van 30.09.2005, blz. 22.

Or. de

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties dient ter waarborging van een hoge 
kwaliteitsnorm van de beroepskwalificaties in de Unie en vormt derhalve een sluitende 
regeling voor de verdere ontwikkeling van de wederzijdse erkenningsprocedures, die moet 
prevaleren.

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De ontwikkeling van vrijwillige 
normen voor diensten moet marktgestuurd 
zijn, waarbij de behoeften van de direct of 
indirect door de norm geraakte 
marktdeelnemers en belanghebbenden 
leidend zijn, moet rekening houden met het 
algemeen belang en moet op consensus 
berusten. In deze normen moet de nadruk 
vooral liggen op diensten die verband 
houden met producten en processen.

(8) Er bestaat vaak een verband tussen 
diensten en specifieke nationale 
omstandigheden. Om die redden moet de
ontwikkeling van vrijwillige normen voor 
diensten betrekking hebben op 
nauwkeurig gedefinieerde en zorgvuldig 
beoordeelde gebieden. Zij moet 
marktgestuurd zijn, waarbij de behoeften 
van de direct of indirect door de norm 
geraakte marktdeelnemers en 
belanghebbenden leidend zijn, moet 
rekening houden met het algemeen belang 
en moet op consensus berusten. In deze 
normen moet de nadruk vooral liggen op 
diensten die verband houden met producten 
en processen.

Or. en

Amendement 31
Bendt Bendtsen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Normen kunnen ertoe bijdragen dat 
met het Europees beleid belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, duurzaam gebruik van 
hulpbronnen, vergrijzing en innovatie in 
het algemeen worden aangepakt. Door het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
Europese of internationale normen voor 
goederen en technologie op deze 
groeimarkten kan Europa een 
concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

(12) Wanneer normen hoofdzakelijk 
marktgestuurde instrumenten zijn die 
vrijwillig door de belanghebbenden 
worden gebruikt, kunnen zij ertoe 
bijdragen dat met het Europees beleid 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
zoals klimaatverandering, duurzaam 
gebruik van hulpbronnen, vergrijzing en 
innovatie in het algemeen worden 
aangepakt. Door het voortouw te nemen bij 
de ontwikkeling van Europese of 
internationale normen voor goederen en 
technologie op deze groeimarkten kan 
Europa een concurrentievoordeel voor zijn 
ondernemingen tot stand brengen en de 
handel bevorderen.

Or. da

Amendement 32
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb of zijn potentieel om bij te dragen tot 
innoverende technologieën. 
Normalisatieregels moeten het mkb 
stimuleren met innoverende 
technologische oplossingen actief bij te 
dragen tot normalisatie-inspanningen.
Het is dan ook cruciaal dat de 
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vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

Or. en

Motivering

Er dient op te worden gewezen dat het mkb niet alleen gebruiker is van normen maar ook en 
vooral dat het met innoverende technologie een bijdrage aan het normalisatieproces kan 
leveren. Alle spelers die een relevante bijdrage kunnen leveren aan een norm, en met name 
kleine innoverende bedrijven, moeten worden aangemoedigd om met hun innoverende 
oplossingen een actieve bijdrage te leveren aan normalisatie-instellingen zodat de best 
beschikbare technologieën in de normen kunnen worden opgenomen.

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd. Normalisatieregels dienen het 
mkb te stimuleren met innoverende 
technologieoplossingen actief bij te 
dragen tot het normalisatie-proces.

Or. ro

Amendement 34
Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter soms 
ondervertegenwoordigd is en onvoldoende 
bij het normalisatiesysteem betrokken is; 
hierdoor bestaat het risico dat normen 
onvoldoende rekening houden met de 
behoeften en zorgen van het mkb. Het is 
dan ook cruciaal dat de 
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in alle stadia van het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd. 

Or. en

Amendement 35
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb. Het is dan ook cruciaal dat de
vertegenwoordiging en deelname van het 
mkb in het normalisatieproces, en met 
name in de technische comités, worden 
verbeterd.

(13) Normen zijn belangrijke hulpmiddelen 
voor ondernemingen, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (hierna “het mkb” 
genoemd), dat echter onvoldoende bij het 
normalisatiesysteem betrokken is; hierdoor 
bestaat het risico dat normen geen rekening 
houden met de behoeften en zorgen van het 
mkb of zijn potentieel om bij te dragen tot 
innoverende technologieën. Het is dan ook 
cruciaal dat de vertegenwoordiging en 
deelname van het mkb in het 
normalisatieproces, en met name in de 
technische comités, worden verbeterd.
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Or. en

Amendement 36
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.

(14) Europese normen zijn van vitaal 
belang voor het concurrentievermogen van 
het mkb, dat over het algemeen echter 
ondervertegenwoordigd is bij 
normalisatieactiviteiten, met name op 
Europees niveau. Deze verordening moet 
dan ook waarborgen dat het mkb in het 
Europese normalisatieproces behoorlijk 
vertegenwoordigd wordt door een 
organisatie met passende kwalificaties.
Wanneer het mkb volwaardig lid mag 
worden van Europese normalisatie-
instellingen, inclusief stemrechten, zal dit 
naar alle verwachting een positief effect 
hebben op de betrokkenheid en deelname 
van het mkb aan normalisatie.

Or. en

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 

(15) Normen kunnen grote gevolgen 
hebben voor de samenleving, en met name 
voor de veiligheid en het welzijn van 
burgers, de efficiëntie van netwerken, het 
milieu, de toegankelijkheid en andere 
terreinen van het overheidsbeleid. Daarom 
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moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen.

moeten de rol en de inbreng van 
maatschappelijke belanghebbenden bij de 
opstelling van normen worden vergroot 
door ondersteuning van organisaties die de 
belangen van consumenten, het milieu en 
maatschappelijke belanghebbenden 
vertegenwoordigen. Wanneer die 
organisaties volwaardig lid mogen worden 
van de Europese normalisatie-
instellingen, inclusief stemrechten, zal dit 
naar alle verwachting een positief effect 
hebben op de kwaliteit van de normen.

Or. en

Amendement 38
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor zover mogelijk moeten normen 
ook rekening houden met de milieueffecten 
van producten en diensten gedurende hun 
hele levenscyclus. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie heeft belangrijke hulpmiddelen 
voor de evaluatie van deze effecten 
ontwikkeld, die openbaar beschikbaar zijn.

(16) Normen moeten rekening houden met 
de milieueffecten van producten en 
diensten gedurende hun hele levenscyclus. 
Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie heeft 
belangrijke hulpmiddelen voor de evaluatie 
van deze effecten ontwikkeld, die openbaar 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het voortbestaan van de (17) Het voortbestaan van de 
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samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen. 
Aangezien Richtlijn 98/34/EG al de 
mogelijkheid biedt de Europese 
normalisatie-instellingen te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

samenwerking tussen de Commissie en het 
Europese normalisatiesysteem hangt ervan 
af of toekomstige verzoeken voor de 
ontwikkeling van normen zorgvuldig 
worden gepland. Deze planning moet 
worden verbeterd, met name door de 
inbreng van belanghebbende partijen, door 
systemen in te voeren om adviezen in te 
winnen en de uitwisseling van informatie 
onder alle belanghebbende partijen te 
faciliteren. Aangezien Richtlijn 98/34/EG 
al de mogelijkheid biedt de Europese 
normalisatie-instellingen te verzoeken 
Europese normen op te stellen, is het 
wenselijk te zorgen voor een betere en 
transparantere planning die wordt 
opgenomen in een jaarlijks 
werkprogramma dat een overzicht bevat 
van alle verzoeken om normen die de 
Commissie bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

Or. ro

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Rekening houdend met het zeer brede 
werkterrein van de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie en met de 
verschillende typen 
normalisatiewerkzaamheden moet in 
verschillende financieringswijzen worden 
voorzien. Het betreft voor de Europese en 
nationale normalisatie-instellingen 
hoofdzakelijk subsidies zonder oproepen 
tot het indienen van voorstellen 
overeenkomstig artikel 110, lid 1, tweede 
alinea, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad van 

(26) Rekening houdend met het zeer brede 
werkterrein van de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie en met de 
verschillende typen 
normalisatiewerkzaamheden moet in 
verschillende financieringswijzen worden 
voorzien. Het betreft voor de Europese en 
nationale normalisatie-instellingen 
hoofdzakelijk subsidies zonder oproepen 
tot het indienen van voorstellen 
overeenkomstig artikel 110, lid 1, tweede 
alinea, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad van 
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25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen en artikel 168, lid 1, 
onder d), van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2342/2002 van de Commissie van 
23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen. Voor
instellingen die in deze verordening 
weliswaar niet als Europese normalisatie-
instellingen zijn erkend, maar wel in een 
basisbesluit opdracht hebben gekregen en 
belast zijn met voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
Europese normalisatie, in samenwerking 
met de Europese normalisatie-instellingen, 
moeten dezelfde bepalingen gelden.

25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen en artikel 168, lid 1, 
onder d), van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2342/2002 van de Commissie van 
23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen. Voor 
instellingen die in deze verordening 
weliswaar niet als Europese normalisatie-
instellingen zijn erkend, maar wel in een 
basisbesluit opdracht hebben gekregen en 
belast zijn met voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
Europese normalisatie, in samenwerking 
met de Europese normalisatie-instellingen, 
moeten dezelfde bepalingen gelden. Op 
ICT-gebied zouden de activiteiten die aan 
dergelijke instellingen worden 
toevertrouwd tevens de ontwikkeling van 
normen voor de tenuitvoerlegging van 
EU-beleid kunnen omvatten.

Or. ro

Amendement 41
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende 
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten. 
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 

(29) De financiering van 
normalisatiewerkzaamheden moet ook 
voorbereidende of bijkomende 
werkzaamheden in verband met het 
opstellen van normen of andere 
normalisatieproducten kunnen omvatten. 
Dit is voornamelijk nodig voor 
onderzoekwerkzaamheden, het opstellen 
van documenten ter voorbereiding van 
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wetgeving, het nemen van 
interlaboratoriumproeven en de validering 
of beoordeling van normen. De 
bevordering van de normalisatie op 
Europees en internationaal niveau moet 
ook worden voortgezet door middel van 
programma’s voor technische bijstand aan 
en samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies
aan andere organisaties kunnen worden 
verleend door middel van oproepen tot het 
indienen van voorstellen of, zo nodig, door 
de gunning van opdrachten.

wetgeving, het nemen van 
interlaboratoriumproeven en de validering 
of beoordeling van normen. De 
bevordering van de normalisatie op 
Europees en internationaal niveau moet 
ook worden voortgezet door middel van 
programma’s voor technische bijstand aan 
en samenwerking met derde landen. Om de 
markttoegang te verbeteren en het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
in de Unie te vergroten, moeten subsidies 
aan andere entiteiten die de 
bovengenoemde werkzaamheden 
verrichten kunnen worden verleend door 
middel van oproepen tot het indienen van 
voorstellen of, zo nodig, door de gunning 
van opdrachten.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat alleen nationale en Europese normalisatie-instellingen de Europese 
normen valideren en beoordelen. Anders is het niet mogelijk om te zorgen voor de 
noodzakelijke betrokkenheid van mkb of ngo's. Tegelijkertijd is het risico levensgroot dat er 
parallelle systemen worden gecreëerd als andere instellingen de normen mogen valideren en 
beoordelen.

Amendement 42
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties nog niet in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
moet een uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 

(36) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen het jaarlijkse 
werkprogramma voor Europese 
normalisatie en een geharmoniseerde 
norm waarvan de referenties nog niet in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, moet een 
uitvoeringsbesluit volgens de 
raadplegingsprocedure worden vastgesteld, 
aangezien de norm in dat geval nog geen 
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harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

vermoeden van conformiteit met de 
essentiële eisen in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vestigt.

Or. fr

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer de Commissie bezwaren 
gerechtvaardigd acht tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de 
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, moet 
een uitvoeringsbesluit volgens de 
onderzoeksprocedure worden vastgesteld,
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

(37) De onderzoeksprocedure dient te 
worden gevolgd bij alle kennisgevingen 
van normalisatie, de erkenning van 
technische specificaties op het gebied van 
ICT voor uitvoeringsbesluiten betreffende 
door de Commissie gerechtvaardigd 
geachte bezwaren tegen een 
geharmoniseerde norm waarvan de
referenties al in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
aangezien een dergelijke handeling 
gevolgen kan hebben voor het vermoeden 
van conformiteit met de toepasselijke 
essentiële eisen.

Or. fr

Amendement 44
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 

Deze verordening bevat voorschriften voor 
de samenwerking tussen de Europese 
normalisatie-instellingen, de nationale 
normalisatie-instellingen en de Commissie, 
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de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie.

de opstelling van Europese normen en 
Europese normalisatieproducten voor 
producten en voor diensten ter 
ondersteuning van wetgeving en beleid van 
de Unie, de erkenning van technische 
specificaties op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie (hierna “ICT” 
genoemd) en de financiering van de 
Europese normalisatie, alsmede de 
voorwaarden voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de Europese 
organisaties van de deelnemende partijen.

Or. fr

Amendement 45
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “norm”: een technische specificatie 
voor herhaalde of voortdurende toepassing, 
waarvan de naleving niet verplicht is en die 
tot een van de volgende categorieën 
behoort:

(1) “norm”: een technische specificatie die 
door een erkende normalisatie-instelling 
voor herhaalde of voortdurende toepassing
is goedgekeurd, waarvan de inachtneming 
niet verplicht is en die tot een van de 
volgende categorieën behoort:

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “geharmoniseerde norm”: een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie;

(c) "geharmoniseerde norm": een Europese 
norm die op verzoek van de Commissie is 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van harmonisatiewetgeving van de Unie en 
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waarvan de verwijzing is bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “technische specificatie”: een in een
document vervatte specificatie waarin een 
van de volgende aspecten is vastgelegd:

(4) "technische specificatie": een document 
met de technische eisen waaraan een 
product, proces of dienst moet voldoen;

(a) de voor een product vereiste 
kenmerken, waaronder het kwaliteits-, 
prestatie-, interoperabiliteits- of 
veiligheidsniveau of de afmetingen, 
alsmede eisen ten aanzien van het product 
met betrekking tot de naam waaronder het 
wordt verkocht, bewoordingen, symbolen, 
tests en testmethoden, verpakking, 
markering of etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;
(b) de productiemethoden en -processen 
voor landbouwproducten als bedoeld in 
artikel 38, lid 1, van het Verdrag, voor 
producten bestemd voor menselijke 
consumptie of vervoedering en voor 
geneesmiddelen, alsmede de 
productiemethoden en -processen voor 
andere producten, wanneer die gevolgen 
hebben voor de productkenmerken;
(c) de voor een dienst vereiste kenmerken, 
waaronder het kwaliteits-, prestatie-, 
interoperabiliteits- of veiligheidsniveau, 
alsmede eisen ten aanzien van de 
dienstverrichter met betrekking tot de 
gegevens die aan de afnemer van de 
dienst ter beschikking gesteld moeten 
worden, als bedoeld in artikel 22, leden 1, 
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2 en 3, van Richtlijn 2006/123/EG;
(d) de methoden en criteria voor de 
beoordeling van de prestaties van 
bouwproducten als gedefinieerd in 
artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 
nr. 305/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 2011 tot 
vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van 
bouwproducten en tot intrekking van 
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, wat de 
essentiële kenmerken ervan betreft;

Or. fr

Amendement 48
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het werkprogramma wordt, vóór 
publicatie, ter raadpleging toegezonden 
aan de in bijlage III bedoelde 
organisaties. Uiterlijk op het moment 
waarop zij haar werkprogramma 
publiceert stelt elke Europese en nationale 
normalisatie-instelling de in bijlage III 
bedoelde organisaties in kennis van het 
bestaan ervan.

Or. fr

Amendement 49
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nationale normalisatie-instellingen 
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp 
in het werkprogramma van een Europese 
normalisatie-instelling.

Schrappen

Or. de

Motivering

Nationale normalisatie-instellingen die lid zijn van Europese normalisatie-instelling, moeten 
de vrijheid hebben bezwaar te maken tegen de opname van een normalisatieonderwerp in het 
werkprogramma. Door deze vrijheid blijven zowel het vrijwillige karakter van de 
normalisatie als de feitelijke marktrelevantie van een door de Europee Commissie verstrekte 
normalisatieopdracht gewaarborgd.

Amendement 50
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De nationale normalisatie-instellingen 
mogen geen bezwaar maken tegen de 
opname van een normalisatieonderwerp 
in het werkprogramma van een Europese 
normalisatie-instelling.

Schrappen

Or. en

Motivering

Europese normalisatie is alleen een succes als er nationale steun is. Daarom is het van 
belang dat deskundigen in de lidstaten bezwaar mogen maken.

Amendement 51
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken;

(a) hun ontwerpnormen op zodanige wijze 
bekendgemaakt worden dat in andere 
lidstaten gevestigde partijen er 
opmerkingen over kunnen maken. Indien 
vertaling nodig is, moeten de kosten ervan 
ten laste van de betrokken partij komen.

Or. en

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelname van belanghebbenden aan 
Europese normalisatie

Deelname van belanghebbenden aan 
Europese normalisatie en facilitering van 
toegang tot normen 

Or. ro

Amendement 53
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stellen het midden- en kleinbedrijf (hierna 
“het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied in staat, bijvoorbeeld via de 
in bijlage III bedoelde organisaties, 
behoorlijk vertegenwoordigd te zijn op het 
niveau van beleidsontwikkeling in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
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Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

Motivering

‘Behoorlijke vertegenwoordiging’ is een vage formulering die in combinatie met de vereiste 
dat gezorgd moet worden voor vertegenwoordiging het hele normaliseringssysteem zou 
kunnen blokkeren. De normalisatie-instelling kan alleen haar best doen belanghebbenden 
erbij te betrekken maar als zij niet willen deelnemen mag het systeem daardoor niet 
geblokkeerd raken.

Amendement 54
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat het midden- en 
kleinbedrijf (hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf
(hierna “het mkb” genoemd), 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied, in het bijzonder via de in 
bijlage III bedoelde organisaties, behoorlijk
vertegenwoordigd zijn op het niveau van 
beleidsontwikkeling en ten minste in de 
volgende ontwikkelingsstadia van 
Europese normen en Europese 
normalisatieproducten:

Or. en

Amendement 55
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) consensusvorming, met name door 
rekening te houden met de standpunten 
van de in bijlage III bedoelde 
organisaties;

Or. en

Amendement 56
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) stemming, waarbij de in bijlage III 
bedoelde organisaties stemrecht hebben;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De normen moeten zo worden 
ontworpen en aangepast dat rekening 
wordt gehouden met de kenmerken en 
omgeving van het mkb, met name in het 
geval van kleine ambachtelijke bedrijven 
en micro-ondernemingen, om hen in staat 
te stellen verbeterde en goedkopere 
toegang te hebben tot de normen.  

Or. ro
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Amendement 58
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Europese normalisatie-
instellingen laten de in bijlage III 
bedoelde organisaties toe als volwaardig 
lid. Volwaardig lidmaatschap houdt in dat 
zij stemrecht hebben.

Or. en

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Om ervoor te zorgen dat gebruikers 
toegang hebben tot de Europese normen 
die zijn vastgesteld ter ondersteuning van 
EU-wetgeving en -beleid, moet nagedacht 
worden over gedifferentieerde systemen 
voor beprijzing en moeten er bijzondere 
tarieven worden ingevoerd met voordelige 
standaardpakketten, met name voor het 
mkb, micro-ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven.   

Or. ro

Amendement 60
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Om te zorgen voor behoorlijke 
vertegenwoordiging van de 
belanghebbenden wordt door de 
normalisatie-instellingen strikt toegezien 
op de transparantie van het lidmaatschap.

Or. en

Amendement 61
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese normalisatie-instellingen 
zorgen ervoor dat ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten en 
andere rechtspersonen op technisch niveau 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

2. De Europese normalisatie-instellingen 
stellen ondernemingen, onderzoekscentra 
en universiteiten, 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten
en andere rechtspersonen op technisch 
niveau in staat behoorlijk 
vertegenwoordigd te zijn bij 
normalisatiewerkzaamheden op een gebied 
dat in opkomst is en grote gevolgen voor 
technische of beleidsinnovatie heeft, 
wanneer de betrokken rechtspersonen 
hebben deelgenomen aan een project op dit 
gebied dat door de Unie wordt gefinancierd 
via een meerjarig kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

Or. en

Motivering

‘Behoorlijke vertegenwoordiging’ is een vage formulering die in combinatie met de vereiste 
dat gezorgd moet worden voor vertegenwoordiging het hele normaliseringssysteem zou 
kunnen blokkeren. De normalisatie-instelling kan alleen haar best doen belanghebbenden 
erbij te betrekken maar als zij niet willen deelnemen mag het systeem daardoor niet 
geblokkeerd raken. Tegelijkertijd moeten de markttoezichtautoriteiten betrokken worden bij 
het normalisatieproces en moeten zij het kwaliteits- en kennisniveau in het proces bewaken.
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Amendement 62
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt elk jaar een 
Europees normalisatiewerkprogramma vast 
waarin de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen.

1. Na raadpleging van de in bijlage III 
bedoelde organisaties stelt de Commissie  
elk jaar een Europees 
normalisatiewerkprogramma vast waarin 
de Europese normen en Europese 
normalisatieproducten worden vermeld 
waarvoor zij overeenkomstig artikel 7 een 
verzoek bij de Europese normalisatie-
instellingen wil indienen. De Commissie 
stelt de in bijlage III bedoelde 
organisaties in kennis van de publicatie 
van haar jaarlijks werkprogramma.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 63
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het in dit artikel bedoelde 
ontwerpwerkprogramma voor Europese 
normalisatie wordt gepubliceerd ter 
raadpleging van de in bijlage III bedoelde 
organisaties. 

Or. en
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Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten. Dit verzoek wordt gedaan 
volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure, na raadpleging van 
het toezichtcomité van de 
corresponderende sectorale richtlijn.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten.

1. De Commissie kan een of meer 
Europese normalisatie-instellingen 
verzoeken binnen een bepaalde termijn een 
Europese norm of een Europees 
normalisatieproduct op te stellen. Deze 
normen en normalisatieproducten moeten 
marktgestuurd zijn, rekening houden met 
het algemeen belang en op consensus 
berusten. Verzoeken om opstelling van 
normen moeten gebaseerd zijn op 
raadpleging van alle belangrijke 
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belanghebbende partijen.

Or. ro

Amendement 66
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt de in bijlage III 
bedoelde organisaties in kennis van en 
raadpleegt hen over de in lid 1 bedoelde 
gedane verzoeken.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 67
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
een maand mee of zij het verzoek 
aanvaardt.

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
twee maanden mee of zij het verzoek 
aanvaardt.

Or. en

Amendement 68
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
één maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling binnen 
één maand na ontvangst van het in lid 2 
bedoelde bericht van aanvaarding op de 
hoogte van de toekenning van een subsidie 
voor de opstelling van een Europese norm 
of een Europees normalisatieproduct.

Or. ro

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 

4. Het in lid 2, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
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artikel 18, lid 2. artikel 18, lid 2, na raadpleging van het 
toezichtcomité van de corresponderende 
sectorale richtlijn.

Or. fr

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3.

5. Het in lid 2, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 18, lid 3, na raadpleging van het 
toezichtcomité van de corresponderende 
sectorale richtlijn. 

Or. fr

Amendement 72
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief, na 
raadpleging van alle belanghebbenden, 
waaronder de Europese normalisatie-
instellingen, besluiten, ten behoeve van 
openbare aanbestedingen en beleid van de 
Unie, technische specificaties te erkennen 
die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.
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Or. en

Amendement 73
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties te 
erkennen die geen nationale, Europese of 
internationale normen zijn en die aan de 
voorschriften voor ICT-normen in 
bijlage II voldoen.

De Commissie kan op verzoek van een in 
Richtlijn 2004/18/EG bedoelde 
overheidsinstantie of op eigen initiatief 
besluiten technische specificaties op ICT-
gebied te erkennen die geen nationale, 
Europese of internationale normen zijn en 
die aan de voorschriften in bijlage II 
voldoen voor toepassing in beleid en 
openbare aanbestedingen om 
interoperabiliteit op ICT-gebied te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 74
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de beoordeling van de 
conformiteit van technische specificaties 
met hetgeen is bepaald in bijlage II, houdt 
de Commissie zorgvuldig rekening met tal 
van adviezen, inclusief die van nationale 
en Europese normalisatie-instellingen.

Or. ro
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Amendement 75
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

De in artikel 9 bedoelde erkende ICT-
normen zijn gemeenschappelijke 
technische specificaties als bedoeld in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en 
in Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendement 76
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 9 bedoelde ICT-normen zijn 
gemeenschappelijke technische 
specificaties als bedoeld in de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 2342/2002.

De in artikel 9 bedoelde erkende ICT-
normen zijn gemeenschappelijke 
technische specificaties als bedoeld in de 
Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en 
in Verordening (EG) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendement 77
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 

(e) vertaling, voor zover er door een 
lidstaat om wordt verzocht, van Europese 
normen of van Europese 
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ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

Or. en

Amendement 78
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vertaling, voor zover nodig, van 
Europese normen of van Europese 
normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

(e) vertaling van Europese normen of van 
Europese normalisatieproducten die ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de Unie worden gebruikt, in 
andere officiële talen van de Unie dan de 
werktalen van de Europese normalisatie-
instellingen, of in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in andere talen dan 
de officiële talen van de Unie;

Or. ro

Amendement 79
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en te 
vereenvoudigen, met inbegrip van 

(f) opstelling van informatie om Europese 
normen of Europese normalisatieproducten 
uit te leggen, te interpreteren en op 
eenvoudige wijze te presenteren, met 
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gebruikersgidsen, informatie over beste 
praktijken en voorlichtingscampagnes;

inbegrip van gebruikersgidsen, beknopte
samenvattingen van normen, informatie 
over beste praktijken,
voorlichtingscampagnes en 
opleidingsmodules;

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 80
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, mits de relevante 
deskundigen van de belanghebbenden 
beschikbaar zijn en bereid zijn deel te 
nemen.

Or. en

Motivering

De normalisatie-instelling kan alleen haar best doen belanghebbenden erbij te betrekken 
maar als zij niet willen deelnemen mag het systeem daardoor niet geblokkeerd raken.

Amendement 81
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1.

(b) het mkb, consumentenorganisaties en 
belanghebbenden op sociaal en 
milieugebied behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn bij de Europese 
normalisatiewerkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5, lid 1 en volwaardig lid zijn van 
de Europese normalisatie-instellingen.

Or. en

Amendement 82
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om het mkb in staat te stellen 
optimaal te profiteren van het begrip en 
de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen, moet de 
financiering die de Europese 
normalisatie-instellingen ontvangen voor 
vertalingen een substantieel deel van de 
totale kosten dekken en moeten de 
procedures voor de financiering van 
vertalingen worden vereenvoudigd. 
Subsidiëring van vertaalactiviteiten als 
bedoeld in artikel 11, lid 1, punt (e), 
geschiedt in de vorm van vaste bedragen 
per vertaalde pagina, vooraf te betalen en 
wanneer wordt aangetoond dat de 
Europese normen op doelmatige wijze 
worden vertaald.

Or. en

Amendement 83
Henri Weber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 17 de bevoegdheid gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen 
te wijzigen teneinde:

De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 17 de bevoegdheid gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, na raadpleging 
van de in bijlage III bedoelde 
organisaties, om de bijlagen te wijzigen 
teneinde:

Or. fr

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in bijlage I opgenomen lijst van 
Europese normalisatie-instellingen bij te 
werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd
aan de Commissie verleend.

2. De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2013. 
De Commissie brengt uiterlijk zes 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar verslag uit over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
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voor termijnen van dezelfde duur 
verlengd, tenzij de delegatie wordt 
ingetrokken door het Europees Parlement 
of de Raad.    

Or. ro

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het besluit treedt 
in werking op de dag na de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
in het besluit wordt vermeld. Het besluit 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 16 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. De instelling 
die de interne besluitvormingsprocedure 
tot intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie is gestart, stelt alles 
in het werk om de Commissie hiervan in 
kennis te stellen, binnen een redelijke 
termijn alvorens een definitief besluit te 
nemen, waarbij wordt aangegeven welke 
gedelegeerde bevoegdheden ingetrokken 
zullen worden en de mogelijke redenen 
voor intrekking.
Het besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de delegatie van de bevoegdheden die 
in het besluit worden vermeld. Het besluit 
treedt in werking op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. Het 
besluit laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Or. ro

Amendement 87
Britta Thomsen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat Comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 De 
Commissie heeft ten minste tweemaal per 
jaar een bijeenkomst met Europese en 
nationale normalisatie-instellingen en de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De besluiten zijn van essentieel belang voor het normalisatiesysteem. Om die reden moeten de 
Europese normalisatie-instellingen en de lidstaten erbij worden betrokken.

Amendement 88
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in bijlagen I en III bedoelde 
organisaties worden verzocht als 
waarnemer deel te nemen aan 
vergaderingen van het Comité.

Or. en

Amendement 89
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een jaarverslag over 
de uitvoering van deze verordening. Daarin 
wordt uitvoerige informatie gegeven over:

1. De Europese normalisatie-instellingen 
zenden de Commissie een kort en beknopt
jaarverslag over de uitvoering van deze 
verordening. Daarin wordt informatie 
gegeven over:

Or. da

Motivering

In de Nederlandse versie wordt het woord 'uitvoerige’ gebruikt, wat meer administratieve 
rompslomp met zich mee kan brengen zonder dat dit zinvol is voor de tenuitvoerlegging. Het 
verslag moet juist gericht zijn en relatief beknopt.

Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 december 2015, en 
vervolgens om de vijf jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag over de uitvoering van 
deze verordening in. In dat verslag wordt 
onder meer beoordeeld in hoeverre de 
normalisatiewerkzaamheden waarvoor 
financiële steun van de Unie is ontvangen, 
relevant zijn in het licht van de vereisten 
van het beleid en de wetgeving van de 
Unie.

3. Uiterlijk op 31 december 2015, en 
vervolgens om de drie jaar, dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag over de uitvoering van 
deze verordening in. In dat verslag wordt 
onder meer beoordeeld in hoeverre de 
normalisatiewerkzaamheden waarvoor 
financiële steun van de Unie is ontvangen, 
relevant zijn in het licht van de vereisten 
van het beleid en de wetgeving van de 
Unie.

Or. ro

Amendement 91
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in artikel 6, lid 1, wordt “met de 
vertegenwoordigers van de in de bijlagen I 
en II genoemde normalisatie-instellingen” 
geschrapt;

(b) in artikel 6, lid 1, wordt “met de 
vertegenwoordigers van de in de bijlagen I 
en II genoemde normalisatie-instellingen”  
vervangen door de volgende tekst “met de 
vertegenwoordigers van de Europese en 
nationale normalisatie-instellingen, 
alsmede de Europese organisaties die de 
belangen van ambachtelijke bedrijven en 
het mkb, consumenten, milieu en 
maatschappelijk belanghebbenden 
vertegenwoordigen”.

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 92
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - punt 2 - letter c - sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is op ruime schaal 
bekendgemaakt met geschikte en 
toegankelijke middelen;

(ii) informatie over (nieuwe) 
normalisatieactiviteiten is publiekelijk en 
op ruime schaal bekendgemaakt met 
geschikte en toegankelijke middelen;

Or. en

Amendement 93
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter c bis (nieuw)



AM\890072NL.doc 39/41 PE478.724v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Behoorlijke vertegenwoordiging:
(i) de technische specificaties zijn 
ontwikkeld met deelname van alle 
belanghebbende partijen;
(ii) de vertegenwoordiging van alle 
categorieën belanghebbenden is 
evenwichtig.

Or. en

Amendement 94
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beschikbaarheid: de specificaties zijn 
onder redelijke voorwaarden (tegen een 
redelijke vergoeding of gratis) openbaar 
beschikbaar voor toepassing en gebruik;

(b) beschikbaarheid: de specificaties zijn 
onder redelijke voorwaarden (tegen een 
redelijke vergoeding of gratis) openbaar 
beschikbaar voor toepassing en gebruik, 
inclusief het recht van distributie, 
ongeacht het gebruikte formaat;

Or. en

Amendement 95
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de intellectuele-eigendomsrechten die 
voor de toepassing van de specificaties van 
essentieel belang zijn, worden op redelijke 
en niet-discriminerende wijze 

(c)de intellectuele-eigendomsrechten die 
voor de toepassing van de specificaties van 
essentieel belang zijn, zijn op royalty-vrije 
basis beschikbaar voor alle personen die
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(overeenkomstig het (F)RAND-beginsel)
in licentie gegeven aan personen die 
hierom verzoeken, waarbij de eigenaar 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
kan besluiten essentiële intellectuele 
eigendom zonder vergoeding in licentie te 
geven;

hierom verzoeken. Ex-ante voorwaarden 
voor compensatie op redelijke en niet-
dicriminerende wijze mogen geen 
ontwikkelings- of distributiemodellen 
uitsluiten;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de normen op ruime schaal worden toegepast moet openheid de 
norm zijn. De voorwaarden voor betaling van royalties moeten ex-ante worden vastgesteld 
om rechtsonzekerheid, met name voor het mkb en open source of gratis software-projecten, te 
beperken. Ex-ante voorwaarden mogen geen enkel ontwikkelings- of distributiemodel 
uitsluiten. Royaltyvoorwaarden op een “per-install” basis zijn niet verenigbaar met en sluiten 
dus een distributiemodel van het open sourceecosysteem uit.

Amendement 96
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een Europese organisatie die het mkb 
bij Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(a) Een horizontale Europese organisatie 
die uitsluitend ambachtelijke bedrijven en
het mkb bij Europese 
normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd.) 

Or. fr

Amendement 97
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter a – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een Europese organisatie die het mkb 
bij Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

(a) Een Europese horizontale organisatie 
die ambachtelijke bedrijven en het mkb bij 
Europese normalisatiewerkzaamheden 
vertegenwoordigt en die:

Or. en


