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Poprawka 27
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normy przynoszą znaczne pozytywne 
skutki gospodarcze, na przykład dzięki 
promowaniu wzajemnego przenikania 
gospodarczego na rynku wewnętrznym 
oraz sprzyjaniu rozwojowi nowych i 
ulepszonych produktów lub rynków i 
poprawie warunków dostaw. Normy 
powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

(2) Normalizacja europejska pomaga 
również zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw, ułatwiając w 
szczególności swobodny przepływ 
towarów i usług, interoperacyjność sieci, 
funkcjonowanie środków komunikacji, 
rozwój technologiczny i innowacyjność. 
Normalizacja europejska skoordynowana 
z międzynarodowym systemem 
normalizacji wzmacnia konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Normy przynoszą znaczne 
pozytywne skutki gospodarcze, na 
przykład dzięki promowaniu wzajemnego 
przenikania gospodarczego na rynku 
wewnętrznym oraz sprzyjaniu rozwojowi 
nowych i ulepszonych produktów lub 
rynków i poprawie warunków dostaw. 
Normy powodują w ten sposób zwykle 
zwiększenie konkurencji oraz obniżenie 
kosztów produkcji i sprzedaży, przynosząc 
korzyści całej gospodarce. Normy mogą 
także przyczyniać się do podtrzymania i 
poprawy jakości, dostarczania informacji 
oraz zapewniania interoperacyjności i 
zgodności, tym samym zwiększając 
wartość dla konsumentów.

Or. da

Poprawka 28
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Normy europejskie odgrywają bardzo (4) Normy europejskie odgrywają bardzo 
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ważną rolę na rynku wewnętrznym, 
głównie dzięki domniemaniu zgodności 
produktów, które mają być udostępnione 
na rynku, z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi tych produktów określonymi 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

ważną rolę na rynku wewnętrznym, 
przykładowo dzięki domniemaniu 
zgodności produktów, które mają być 
udostępnione na rynku, z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi tych 
produktów określonymi w unijnym 
prawodawstwie harmonizacyjnym.

Or. da

Uzasadnienie

Duża część norm europejskich (70%) nie jest zgodna z polityką UE bądź z jej 
ustawodawstwem, w związku z czym tekst może być mylący.

Poprawka 29
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Impuls do opracowywania 
dobrowolnych norm dotyczących usług 
powinny stanowić czynniki rynkowe, 
dzięki czemu górę brałyby potrzeby 
podmiotów gospodarczych i 
zainteresowanych stron, których dana 
norma bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczy; powinno ono także uwzględniać 
interes publiczny i odbywać się w oparciu 
o konsensus. Normy te powinny się przede 
wszystkim koncentrować na usługach 
powiązanych z produktami i procesami.

(8) Impuls do opracowywania 
dobrowolnych norm dotyczących usług 
powinny stanowić czynniki rynkowe, 
dzięki czemu górę brałyby potrzeby 
podmiotów gospodarczych i 
zainteresowanych stron, których dana 
norma bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczy; powinno ono także uwzględniać 
interes publiczny i odbywać się w oparciu 
o konsensus. Normy te powinny się przede 
wszystkim koncentrować na usługach 
powiązanych z produktami i procesami.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych1 dopuszcza standaryzację 
jedynie przy poszanowania zasady 
pomocniczości.
_________
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

Or. de
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Uzasadnienie

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych z dnia 7 września 2005 r. jest zagwarantowanie wysokich 
standardów jakości w odniesieniu do kwalifikacji (zawodowych) w UE, wobec czego stanowi 
ona ostateczny zbiór przepisów regulujących dalszy rozwój wzajemnych procedur uznawania, 
któremu musi przysługiwać pierwszeństwo obowiązywania.

Poprawka 30
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Impuls do opracowywania 
dobrowolnych norm dotyczących usług 
powinny stanowić czynniki rynkowe, 
dzięki czemu górę brałyby potrzeby 
podmiotów gospodarczych i 
zainteresowanych stron, których dana 
norma bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczy; powinno ono także uwzględniać 
interes publiczny i odbywać się w oparciu 
o konsensus. Normy te powinny się przede 
wszystkim koncentrować na usługach 
powiązanych z produktami i procesami.

(8) Działania związane ze świadczeniem 
usług są niejednokrotnie dostosowane do 
szczególnych cech narodowych. Dlatego 
też dobrowolne normy dotyczące usług 
powinny być opracowywane dla 
precyzyjnie zdefiniowanych i poddanych 
szczegółowej ocenie dziedzin. 
Opracowywanie norm powinno opierać 
się na czynnikach rynkowych, dzięki 
czemu górę brałyby potrzeby podmiotów 
gospodarczych i zainteresowanych stron, 
których dana norma bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczy; powinno ono także 
uwzględniać interes publiczny i odbywać 
się w oparciu o konsensus. Normy te 
powinny być przede wszystkim 
skoncentrowane na usługach powiązanych 
z produktami i procesami.

Or. en

Poprawka 31
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Normy mogą w ramach polityki 
europejskiej stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

(12) W przypadkach, gdy normy są 
głównie narzędziami uzasadnionymi 
potrzebami rynku stosowanymi 
dobrowolnie przez zainteresowane strony,
mogą one w ramach polityki europejskiej 
stanowić pomocne narzędzie 
rozwiązywania ważnych kwestii 
społecznych, takich jak zmiana klimatu, 
zrównoważone wykorzystanie zasobów, 
starzenie się społeczeństwa i ogólna 
innowacyjność. Inicjując opracowywanie 
norm europejskich lub międzynarodowych 
dla towarów i technologii na tych 
rozwijających się rynkach, Europa 
mogłaby stworzyć przewagę 
konkurencyjną dla swych przedsiębiorstw i 
ułatwić handel.

Or. da

Poprawka 32
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP
ani ich potencjału w dziedzinie 
technologii innowacyjnych. Zasady 
normalizacji powinny zachęcać MŚP do 
aktywnego włączania rozwiązań z zakresu 
technologii innowacyjnych w działania 
normalizacyjne. Dlatego też konieczna jest 
poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa w 
procesie normalizacji, zwłaszcza w 
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komitetach technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wzięcie pod uwagę roli MŚP nie tylko jako użytkowników norm, ale również jako 
podmiotów przyczyniających się do procesu normalizacji w drodze tworzenia nowatorskich 
technologii. Wszystkie podmioty potencjalnie przyczyniające się do powstania normy, a 
zwłaszcza wynalazcy działający na małą skalę, zachęcani będą do aktywnego zgłaszania 
swych nowatorskich rozwiązań do organów normalizacyjnych, tak aby w normach mogły 
zostać uwzględnione najlepsze dostępne technologie.

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: МŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: МŚP), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych. Przepisy dotyczące 
normalizacji powinny zachęcać MŚP do 
czynnego udziału w procesie normalizacji 
przy wykorzystaniu nowatorskich 
rozwiązań technologicznych.

Or. ro

Poprawka 34
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które niejednokrotnie nie są jednak 
dostatecznie reprezentowane i 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają odpowiednio potrzeb i 
interesów MŚP. Dlatego też konieczna jest 
poprawa ich reprezentacji i uczestnictwa 
we wszystkich etapach procesu
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

Or. en

Poprawka 35
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP. 
Dlatego też konieczna jest poprawa ich 
reprezentacji i uczestnictwa w procesie 
normalizacji, zwłaszcza w komitetach 
technicznych.

(13) Normy są ważnym narzędziem dla 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
które nie są jednak dostatecznie 
zaangażowane w system normalizacji, w 
związku z czym istnieje ryzyko, że normy 
nie uwzględniają potrzeb i interesów MŚP, 
ani ich potencjału w dziedzinie 
technologii innowacyjnych. Dlatego też 
konieczna jest poprawa ich reprezentacji i 
uczestnictwa w procesie normalizacji, 
zwłaszcza w komitetach technicznych.

Or. en
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Poprawka 36
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak, ogólnie biorąc, nie są 
dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej przez jednostkę o 
właściwych kwalifikacjach.

(14) Normy europejskie mają decydujące 
znaczenie dla konkurencyjności MŚP, 
które jednak, ogólnie biorąc, nie są 
dostatecznie reprezentowane w 
działalności normalizacyjnej, zwłaszcza na 
poziomie europejskim. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem zapewnić 
właściwą reprezentację MŚP w procesie 
normalizacji europejskiej przez jednostkę o 
właściwych kwalifikacjach. Oczekuje się, 
że zapewnienie MŚP członkostwa w 
europejskich organach normalizacyjnych, 
a także prawa głosu zaowocuje 
zaangażowaniem się MŚP w proces 
normalizacji, a także ich uczestnictwem w 
nim.

Or. en

Poprawka 37
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 

(15) Normy mogą mieć duży wpływ na 
społeczeństwo, zwłaszcza na 
bezpieczeństwo i ogólne dobro obywateli, 
wydajność sieci, środowisko, dostępność i 
inne dziedziny polityki publicznej. 
Konieczne jest zatem sprawienie, by 
zainteresowane grupy społeczne odgrywały 
większą rolę przy opracowywaniu norm i 
miały większy wkład w tę działalność, 
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dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.

dzięki wsparciu organizacji 
reprezentujących interesy konsumentów i 
zainteresowanych grup społecznych oraz 
działających na rzecz środowiska.
Zapewnienie MŚP członkostwa w 
europejskich organach normalizacyjnych, 
a także prawa głosu wywrze pozytywny 
wpływ na jakość norm.

Or. en

Poprawka 38
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W normach powinno się w możliwie 
największym stopniu uwzględniać wpływ 
na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji.

(16) W normach powinno się uwzględniać 
wpływ na środowisko w całym cyklu życia 
produktów i usług. Ważne i publicznie 
dostępne narzędzia oceny takiego wpływu 
w całym cyklu życia zostały opracowane 
przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji.

Or. en

Poprawka 39
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wykonalność współpracy między 
Komisją a systemem normalizacji 
europejskiej zależy od starannego 
planowania przyszłych wniosków o 
opracowanie norm. Planowanie to można 

(17) Wykonalność współpracy między 
Komisją a systemem normalizacji 
europejskiej zależy od starannego 
planowania przyszłych wniosków o 
opracowanie norm. Planowanie to można 
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by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi 
zainteresowanych stron. Ponieważ w 
dyrektywie 98/34/WE przewidziano już 
możliwość zwracania się do europejskich 
organów normalizacyjnych o opracowanie 
norm europejskich, właściwe jest 
wprowadzenie lepszego i przejrzystszego 
planowania w rocznym programie prac, 
który powinien obejmować przegląd 
wszystkich wniosków o opracowanie 
norm, które Komisja zamierza przedłożyć 
europejskim organom normalizacyjnym.

by ulepszyć, zwłaszcza dzięki wkładowi 
zainteresowanych stron, poprzez 
wprowadzenie mechanizmów uzyskiwania 
opinii oraz ułatwienie wymiany informacji 
między wszystkimi zainteresowanymi 
stronami. Ponieważ w dyrektywie 
98/34/WE przewidziano już możliwość 
zwracania się do europejskich organów 
normalizacyjnych o opracowanie norm 
europejskich, właściwe jest wprowadzenie 
lepszego i przejrzystszego planowania w 
rocznym programie prac, który powinien 
obejmować przegląd wszystkich wniosków 
o opracowanie norm, które Komisja 
zamierza przedłożyć europejskim organom 
normalizacyjnym.

Or. ro

Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zważywszy na bardzo szeroki zasięg 
normalizacji europejskiej w zakresie 
wspierania polityki i prawodawstwa Unii 
oraz różne typy działań normalizacyjnych, 
konieczne jest uwzględnienie różnych form 
finansowania. Dotyczy to głównie dotacji, 
bez zaproszeń do składania wniosków, dla 
europejskich i krajowych organów 
normalizacyjnych, zgodnie z art. 110 ust. 1 
akapit drugi rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 roku w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
oraz art. 168 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z 
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 

(26) Zważywszy na bardzo szeroki zasięg 
normalizacji europejskiej w zakresie 
wspierania polityki i prawodawstwa Unii 
oraz różne typy działań normalizacyjnych, 
konieczne jest uwzględnienie różnych form 
finansowania. Dotyczy to głównie dotacji, 
bez zaproszeń do składania wniosków, dla 
europejskich i krajowych organów 
normalizacyjnych, zgodnie z art. 110 ust. 1 
akapit drugi rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 roku w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
oraz art. 168 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z 
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
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1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 
Ponadto te same przepisy powinny mieć 
zastosowanie wobec tych organów, które 
pomimo nieuznania ich za europejskie 
organy normalizacyjne w niniejszym 
rozporządzeniu zostały upoważnione w 
akcie podstawowym i powierzono im 
prowadzenie prac wstępnych w ramach 
wspierania normalizacji europejskiej we 
współpracy z europejskimi organami 
normalizacyjnymi.

1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 
Ponadto te same przepisy powinny mieć 
zastosowanie wobec tych organów, które 
pomimo nieuznania ich za europejskie 
organy normalizacyjne w niniejszym 
rozporządzeniu zostały upoważnione w 
akcie podstawowym i powierzono im 
prowadzenie prac wstępnych w ramach 
wspierania normalizacji europejskiej we 
współpracy z europejskimi organami 
normalizacyjnymi. W dziedzinie TIK prace 
powierzone takim organom mogą 
obejmować również działania w zakresie 
opracowywania norm niezbędnych do 
wdrażania unijnych strategii politycznych.

Or. ro

Poprawka 41
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Finansowanie działalności 
normalizacyjnej powinno również móc 
obejmować działania wstępne i 
pomocnicze związane z tworzeniem norm 
lub innych produktów normalizacji. Jest to 
konieczne przede wszystkim w przypadku 
prac obejmujących badania, 
przygotowywanie wstępnych dokumentów 
do celów legislacyjnych, badania 
międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie 
lub ocenianie norm. Promowanie 
normalizacji na poziomie europejskim i 
międzynarodowym powinno być również 
kontynuowane dzięki programom 
dotyczącym pomocy technicznej dla 
państw trzecich i współpracy z nimi. W 
celu polepszenia dostępu do rynku oraz 
zwiększenia konkurencyjności 

(29) Finansowanie działalności 
normalizacyjnej powinno również móc 
obejmować działania wstępne i 
pomocnicze związane z tworzeniem norm 
lub innych produktów normalizacji. Jest to 
konieczne przede wszystkim w przypadku 
prac obejmujących badania, 
przygotowywanie wstępnych dokumentów 
do celów legislacyjnych, badania 
międzylaboratoryjne oraz zatwierdzanie 
lub ocenianie norm. Promowanie 
normalizacji na poziomie europejskim i 
międzynarodowym powinno być również 
kontynuowane dzięki programom 
dotyczącym pomocy technicznej dla 
państw trzecich i współpracy z nimi. W 
celu polepszenia dostępu do rynku oraz 
zwiększenia konkurencyjności
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przedsiębiorstw w Unii powinno być 
możliwe przyznawanie dotacji innym 
organom w drodze zaproszeń do składania 
wniosków lub, w razie potrzeby, udzielania 
zamówień.

przedsiębiorstw w Unii powinno być 
możliwe przyznawanie dotacji podmiotom 
prowadzącym wyżej wymienioną 
działalność w drodze zaproszeń do 
składania wniosków lub, w razie potrzeby, 
udzielania zamówień.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zatwierdzaniem i dokonywaniem przeglądów norm europejskich zajmowały 
się wyłącznie krajowe i europejskie organy normalizacyjne. W przeciwnym wypadku 
niemożliwe będzie zagwarantowanie zaangażowania MŚP, organizacji pozarządowych itp. 
Jednocześnie zezwolenie innym organom na zatwierdzanie i dokonywanie przeglądów norm 
stwarza zagrożenie powstania systemów równoległych.

Poprawka 42
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej nie zostały jeszcze 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę doradczą – ze względu na to, że 
dana norma nie spowodowała jeszcze 
powstania domniemania zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w obowiązującym unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

(36) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku z rocznym europejskim 
programem prac normalizacyjnych oraz 
decyzji wykonawczych w związku ze 
sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej nie zostały jeszcze 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę doradczą – ze względu na to, że 
dana norma nie spowodowała jeszcze 
powstania domniemania zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w obowiązującym unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym.

Or. fr
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Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W przypadku decyzji wykonawczych 
w związku ze sprzeciwami wobec norm 
zharmonizowanych, uznanymi przez 
Komisję za uzasadnione i w przypadku 
których odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej zostały już 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę sprawdzającą – ze względu na 
to, że taka decyzja mogłaby wpływać na 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

(37) W razie skierowania do europejskich 
organów normalizacyjnych 
jakiegokolwiek wniosku normalizacyjnego 
o uznanie specyfikacji technicznych w 
dziedzinie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, w przypadku decyzji 
wykonawczych w związku ze sprzeciwami 
wobec norm zharmonizowanych, 
uznanymi przez Komisję za uzasadnione i 
w przypadku których odniesienia do danej 
normy zharmonizowanej zostały już 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, należy stosować 
procedurę sprawdzającą – ze względu na 
to, że taka decyzja mogłaby wpływać na 
domniemanie zgodności z mającymi 
zastosowanie zasadniczymi wymaganiami.

Or. fr

Poprawka 44
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług w ramach 
wspierania unijnego prawodawstwa i 
polityki, uznawania specyfikacji 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się reguły odnoszące się do współpracy 
między europejskimi organami 
normalizacyjnymi, krajowymi organami 
normalizacyjnymi i Komisją, ustanawiania 
norm europejskich i europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
dotyczących produktów i usług w ramach 
wspierania unijnego prawodawstwa i 
polityki, uznawania specyfikacji 



AM\890072PL.doc 15/40 PE478.724v02-00

PL

technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (dalej:
„TIK”) oraz finansowania normalizacji 
europejskiej.

technicznych w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (dalej:
„TIK”), finansowania normalizacji 
europejskiej oraz warunków 
zrównoważonej reprezentacji europejskich 
organizacji zainteresowanych stron.

Or. fr

Poprawka 45
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną do wielokrotnego lub ciągłego 
stosowania, zgodność z którą nie jest 
obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

(1) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną zatwierdzoną przez uznany 
organ normalizacyjny do wielokrotnego 
lub ciągłego stosowania, zgodność z którą 
nie jest obowiązkowa i która jest jedną z 
następujących norm:

Or. fr

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego;

(c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku o 
zastosowanie unijnego prawodawstwa i do 
której odniesienia są publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „specyfikacja techniczna” oznacza
specyfikację zawartą w dokumencie, w 
którym określono jedno z poniższych:

(4) „specyfikacja techniczna” oznacza
dokument określający wymogi techniczne, 
jakie musi spełniać dany produkt, proces 
lub usługa;

(a) wymagane cechy produktu, w tym 
poziomy jakości, właściwości użytkowych, 
interoperacyjności, bezpieczeństwa lub 
wymiary, włącznie z wymaganiami 
mającymi zastosowanie do produktu w 
zakresie nazwy, pod którą jest 
sprzedawany, terminologii, symboli, 
badań i metod badawczych, opakowania, 
oznakowania lub etykietowania oraz 
procedur oceny zgodności;
(b) metody i procesy produkcji stosowane 
w odniesieniu do produktów rolnych, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 Traktatu, 
produktów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi i zwierzęta oraz produktów 
leczniczych, jak również metody i procesy 
produkcji odnoszące się do innych 
produktów, w przypadku gdy mają one 
wpływ na ich cechy;
(c) wymagane cechy usługi, w tym 
poziomy jakości, świadczenia, 
interoperacyjności i bezpieczeństwa, 
włącznie z wymaganiami mającymi 
zastosowanie do usługodawcy w zakresie 
informacji, które należy udostępniać 
usługobiorcy zgodnie z art. 22 ust. 1-3 
dyrektywy 2006/123/WE;
(d) metody i kryteria oceny właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych 
zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania 
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do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG w odniesieniu do ich 
zasadniczych charakterystyk;

Or. fr

Poprawka 48
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program prac przed publikacją 
przekazuje się w celu wydania opinii 
organizacjom, o których mowa w 
załączniku III. Nie później niż w dniu 
publikacji swojego programu prac każdy 
europejski lub krajowy organ 
normalizacyjny powiadamia o jego 
istnieniu organizacje, o których mowa w 
załączniku III.

Or. fr

Poprawka 49
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowe organy normalizacyjne nie 
mogą sprzeciwiać się włączeniu danego 
przedmiotu podlegającego normalizacji do 
programu prac europejskiego organu 
normalizacyjnego.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Krajowe organy normalizacyjne będące członkami europejskich organów normalizacyjnych 
powinny mieć możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko włączeniu danego przedmiotu do 
programu prac. Istnienie takiej możliwości gwarantuje zarówno dobrowolny charakter 
normalizacji, jak i rzeczywiste znaczenie upoważnienia normalizacyjnego dla rynku, 
wydanego przez Komisję Europejską.

Poprawka 50
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowe organy normalizacyjne nie 
mogą sprzeciwiać się włączeniu danego 
przedmiotu podlegającego normalizacji do 
programu prac europejskiego organu 
normalizacyjnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Normalizacja na szczeblu europejskim będzie pomyślna jedynie wówczas, gdy uzyska ona 
wsparcie na szczeblu krajowym. Dlatego też ważne jest, aby eksperci w państwach 
członkowskich mieli możliwość wyrażenia sprzeciwu.

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikację projektów norm w taki 
sposób, by strony mające siedzibę w 
pozostałych państwach członkowskich 
miały możliwość przedstawienia uwag;

a) publikację projektów norm w taki 
sposób, by strony mające siedzibę w 
pozostałych państwach członkowskich 
miały możliwość przedstawienia uwag; w 
przypadku potrzeby zapewnienia 
tłumaczenia, należy wykonać je na koszt 
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zainteresowanej strony;

Or. en

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo zainteresowanych stron w 
normalizacji europejskiej

Uczestnictwo zainteresowanych stron w 
normalizacji europejskiej i zwiększenie 
dostępności norm

Or. ro

Poprawka 53
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację małych 
i średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
umożliwiają właściwą reprezentację 
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, na przykład poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki na 
następujących etapach opracowywania 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych:

Or. en
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Uzasadnienie

„Właściwa reprezentacja” jest sformułowaniem niejasnym, które – w połączeniu z wymogiem 
zapewnienia reprezentacji – może potencjalnie zablokować cały system normalizacji. 
Organizacja normalizacyjna może jedynie dołożyć starań, by zaangażować zainteresowane 
strony, jeżeli jednak strony te nie będą chciały uczestniczyć, fakt ten nie powinien być 
powodem zablokowania całego systemu.

Poprawka 54
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: 
„MŚP”), organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają zachęcają do właściwej 
reprezentacji małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”), 
organizacji konsumenckich, stron 
zainteresowanych kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowanych grup 
społecznych, w szczególności poprzez 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, na poziomie kształtowania polityki i co 
najmniej na następujących etapach 
opracowywania norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych:

Or. en

Poprawka 55
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) osiągnięcie porozumienia, 
szczególnie w drodze zapoznania się z 
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poglądami organizacji, o których mowa w 
załączniku III;

Or. en

Poprawka 56
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) faza głosowania, w której organizacje 
wspomniane w załączniku III otrzymują 
prawa głosu;

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy opracowywaniu i przyjmowaniu 
norm należy wziąć pod uwagę specyfikę i 
otoczenie MŚP, zwłaszcza małych 
przedsiębiorstw, rzemieślników i 
mikroprzedsiębiorstw, tak by zapewnić im 
lepszy i tańszy dostęp do norm. 

Or. ro

Poprawka 58
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają członkostwo organizacjom, o 
których mowa w załączniku III; 
członkostwo to obejmuje przyznanie 
prawa głosu;

Or. en

Poprawka 59
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dla zapewnienia użytkownikom 
dostępu do norm europejskich 
opracowanych w celu wsparcia 
ustawodawstwa i polityki unijnej należy 
mieć na uwadze różne systemy ustalania 
cen oraz stosowanie specjalnych taryf i 
pakietów norm po obniżonej cenie, w 
szczególności dla MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i rzemieślników.

Or. ro

Poprawka 60
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W celu zapewnienia odpowiedniej 
reprezentacji zainteresowanych stron 
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organy normalizacyjne ściśle nadzorują 
przejrzystość stowarzyszenia członków.

Or. en

Poprawka 61
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy normalizacyjne 
zapewniają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
oraz innych podmiotów prawnych w 
działalności normalizacyjnej dotyczącej 
nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

2. Europejskie organy normalizacyjne 
umożliwiają właściwą reprezentację, na 
poziomie technicznym, przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i uczelni wyższych, 
organów nadzoru rynku w państwach 
członkowskich oraz innych podmiotów 
prawnych w działalności normalizacyjnej 
dotyczącej nowego obszaru o istotnych 
konsekwencjach w zakresie polityki lub 
innowacji technicznych, jeżeli dane 
podmioty prawne uczestniczyły w 
związanym z takim obszarem projekcie 
finansowanym przez Unię w ramach 
wieloletniego ramowego programu działań 
w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

„Właściwa reprezentacja” jest sformułowaniem niejasnym, które – w połączeniu z wymogiem 
zapewnienia reprezentacji – może potencjalnie zablokować cały system normalizacji. 
Organizacja normalizacyjna może jedynie dołożyć starań, by zaangażować zainteresowane 
strony, jeżeli jednak strony te nie będą chciały uczestniczyć, fakt ten nie powinien być 
powodem zablokowania całego systemu. Jednocześnie organy nadzoru rynku państw 
członkowskich powinny zaangażować się w proces normalizacyjny oraz zapewnić jego jakość 
oraz dostęp do wiedzy w tym procesie.

Poprawka 62
Henri Weber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac 
w zakresie normalizacji europejskiej, w 
którym wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7.

1. Po konsultacji z organizacjami, o 
których mowa w załączniku III, Komisja 
przyjmuje roczny program prac w zakresie 
normalizacji europejskiej, w którym 
wskazuje się normy europejskie i 
europejskie dokumenty normalizacyjne, o 
które Komisja zamierza wystąpić do 
europejskich organów normalizacyjnych 
zgodnie z art. 7. Komisja informuje 
organizacje, o których mowa w załączniku 
III, o publikacji swojego rocznego 
programu prac.

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 63
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Projekt programu prac w zakresie 
normalizacji europejskiej, o którym mowa 
w niniejszym artykule, jest publikowany, 
aby organizacje, o których mowa w 
załączniku III, miały w niego wgląd.

Or. en

Poprawka 64
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie. Wniosek ten przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 18 ust. 3, po 
konsultacji z komitetem monitorującym 
odpowiednią dyrektywę sektorową.

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 65
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie.

1. Komisja może zwrócić się z wnioskiem 
do jednego lub kilku europejskich organów 
normalizacyjnych o sporządzenie w 
ustalonym terminie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego. Muszą one wynikać z 
uwarunkowań rynkowych, uwzględniać 
interes publiczny i opierać się na 
konsensusie. Wnioski o opracowanie norm 
muszą opierać się na konsultacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Or. ro

Poprawka 66
Henri Weber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja informuje organizacje, o 
których mowa w załączniku III, o 
wnioskach skierowanych zgodnie z art. 1 
oraz konsultuje się z nimi w tej sprawie.

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 67
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni europejski organ 
normalizacyjny wskazuje w ciągu jednego 
miesiąca od jego otrzymania, czy 
przyjmuje wniosek, o którym mowa w ust. 
1.

2. Odpowiedni europejski organ 
normalizacyjny wskazuje w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania go, czy przyjmuje 
wniosek, o którym mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 68
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 

3. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania przyjęcia, o którym mowa w 
ust. 2, Komisja informuje odpowiedni 
europejski organ normalizacyjny o 
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na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

przyznaniu dotacji na sporządzenie 
projektu normy europejskiej lub 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

Or. en

Poprawka 69
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja informuje odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny o przyznaniu dotacji 
na sporządzenie projektu normy 
europejskiej lub europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

3. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania przyjęcia, o którym mowa w 
ust. 2, Komisja informuje odpowiedni 
europejski organ normalizacyjny o 
przyznaniu dotacji na sporządzenie 
projektu normy europejskiej lub 
europejskiego dokumentu 
normalizacyjnego.

Or. ro

Poprawka 70
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
18 ust. 2, po konsultacji z komitetem 
monitorującym odpowiednią dyrektywę 
sektorową.

Or. fr
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Poprawka 71
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 18 ust. 3, po konsultacji z komitetem 
monitorującym odpowiednią dyrektywę 
sektorową.

Or. fr

Poprawka 72
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK 
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może – po 
skonsultowaniu się ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
europejskimi organami normalizacyjnymi 
– podjąć decyzję o uznaniu do celów 
przetargów publicznych i polityki unijnej
za normy TIK specyfikacji technicznych 
niebędących normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniających wymogi określone w 
załączniku II.

Or. en
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Poprawka 73
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK 
specyfikacji technicznych niebędących 
normami krajowymi, europejskimi ani 
międzynarodowymi i spełniających 
wymogi określone w załączniku II.

Na wniosek organu publicznego, o którym 
mowa w dyrektywie 2004/18/WE, albo z 
własnej inicjatywy Komisja może podjąć 
decyzję o uznaniu za normy TIK 
specyfikacji technicznych w dziedzinie 
TIK niebędących normami krajowymi, 
europejskimi ani międzynarodowymi i 
spełniających wymogi określone w 
załączniku II w celu ich wykorzystania w 
polityce oraz przetargach publicznych w 
celu wspierania interoperacyjności w 
dziedzinie TIK.

Or. en

Poprawka 74
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy dokonywaniu oceny zgodności 
specyfikacji technicznych z wymogami 
przewidzianymi w załączniku II Komisja 
powinna wziąć pod uwagę szereg opinii, w 
tym opinii pochodzących od krajowych i 
europejskich organów normalizacyjnych.

Or. ro

Poprawka 75
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy TIK, o których mowa w art. 9, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Uznane normy TIK, o których mowa w 
art. 9, stanowią wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w 
dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE 
oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Or. en

Poprawka 76
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy TIK, o których mowa w art. 9, 
stanowią wspólne specyfikacje techniczne, 
o których mowa w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Uznane normy TIK, o których mowa w 
art. 9, stanowią wspólne specyfikacje 
techniczne, o których mowa w 
dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE 
oraz rozporządzeniu (WE) nr 2342/2002.

Or. en

Poprawka 77
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane, 
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i 
prawodawstwa na języki urzędowe Unii 
inne niż języki robocze europejskich 

(e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane
przez państwo członkowskie, norm 
europejskich lub europejskich dokumentów 
normalizacyjnych stosowanych dla 
wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa 
na języki urzędowe Unii inne niż języki 
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organów normalizacyjnych lub, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
języki inne niż języki urzędowe Unii;

robocze europejskich organów 
normalizacyjnych lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, na języki inne 
niż języki urzędowe Unii;

Or. en

Poprawka 78
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) tłumaczenia, jeżeli jest to wymagane,
norm europejskich lub europejskich 
dokumentów normalizacyjnych 
stosowanych dla wsparcia unijnej polityki i
prawodawstwa na języki urzędowe Unii 
inne niż języki robocze europejskich 
organów normalizacyjnych lub, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
języki inne niż języki urzędowe Unii;

(e) tłumaczenia norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych stosowanych dla 
wsparcia unijnej polityki i prawodawstwa 
na języki urzędowe Unii inne niż języki 
robocze europejskich organów 
normalizacyjnych lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, na języki inne 
niż języki urzędowe Unii;

Or. ro

Poprawka 79
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym sporządzania
podręczników użytkownika, informacji o
najlepszych praktykach oraz prowadzenia 
działań uświadamiających;

(f) sporządzania informacji mających na 
celu wyjaśnienie, interpretację i 
uproszczenie norm europejskich lub 
europejskich dokumentów 
normalizacyjnych, w tym w formie
podręczników użytkownika, streszczeń 
norm, zbiorów najlepszych praktyk, 
kampanii uświadamiających i modułów 
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szkoleniowych;
(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 80
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pod warunkiem, że 
podmioty te zapewnią odpowiednich 
ekspertów, którzy wyrażą gotowość do 
udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja normalizacyjna może jedynie dołożyć starań w kierunku zaangażowania 
zainteresowanych stron, jednak jeżeli strony te nie będą chciały uczestniczyć, nie powinno to 
powodować zablokowania całego systemu.

Poprawka 81
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 

(b) MŚP, organizacje konsumenckie, 
strony zainteresowane kwestiami ochrony 
środowiska oraz zainteresowane grupy 
społeczne są właściwie reprezentowane w 
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pracach nad normalizacją europejską, 
zgodnie z art. 5 ust. 1.

pracach nad normalizacją europejską oraz 
są członkami europejskich organów 
normalizacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 1.

Or. en

Poprawka 82
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby umożliwić MŚP pełne 
zrozumienie oraz korzystanie ze 
zharmonizowanych norm europejskich, 
wsparcie finansowe udzielane 
europejskim organom normalizacyjnym 
na cele wykonania tłumaczeń powinno 
obejmować dużą część ogółu poniesionych 
kosztów, a procedury finansowania 
tłumaczeń powinny zostać uproszczone. 
Dotacje na tłumaczenia, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 lit. (e) będą miały formę 
sum ryczałtowych za stronę tłumaczenia, 
które będą wypłacane z góry i w oparciu o 
dowody, że normy europejskie są 
rzeczywiście tłumaczone.

Or. en

Poprawka 83
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 17 w 
odniesieniu do zmian w załącznikach, 
mających na celu:

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, 
po konsultacji z organizacjami, o których 
mowa w załączniku III, aktów 
delegowanych zgodnie z art. 17 w 
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odniesieniu do zmian w załącznikach, 
mających na celu:

Or. fr

Poprawka 84
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) aktualizację wykazu europejskich 
organów normalizacyjnych określonych w 
załączniku I;

skreślona

Or. en

Poprawka 85
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 16, następuje na czas nieokreślony
począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa
w art. 16, następuje na okres pięciu lat
począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. 
Komisja przedstawia sprawozdanie 
dotyczące przekazanych uprawnień nie 
później niż na sześć miesięcy przed 
zakończeniem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na identyczny 
okres, chyba że Parlament Europejski i 
Rada odwołają takie przekazanie 
uprawnień.

Or. ro
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Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 16, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po 
opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 16, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Instytucja, która 
zainicjowała procedurę wewnętrzną w 
celu podjęcia decyzji o tym, czy zamierza 
odwołać przekazanie uprawnień, dokłada 
starań, by poinformować drugą instytucję 
oraz Komisję w odpowiednim terminie 
przed przyjęciem ostatecznej decyzji, 
wskazując na dane przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 
odwołane, jak również na możliwe powody 
odwołania.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po 
opublikowaniu tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

Or. ro

Poprawka 87
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Przynajmniej dwa razy do roku komitet 
odbywa spotkania z europejskimi i 
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krajowymi organami normalizacyjnymi 
oraz państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje mają podstawowe znaczenie dla systemu normalizacji, dlatego też w proces 
decyzyjny należy zaangażować europejskie organy normalizacyjne, a także państwa 
członkowskie.

Poprawka 88
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organizacje, o których mowa w 
załączniku I i III, są zapraszane do 
udziału w posiedzeniach komitetu w 
charakterze obserwatorów.

Or. en

Poprawka 89
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie organy normalizacyjne 
przesyłają Komisji sprawozdanie roczne z 
wykonania niniejszego rozporządzenia. 
Zawiera ono szczegółowe informacje na 
temat:

1. Europejskie organy normalizacyjne 
przesyłają Komisji krótkie i zwięzłe 
sprawozdanie roczne z wykonania 
niniejszego rozporządzenia. Zawiera ono 
informacje na temat:

Or. da
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Uzasadnienie

W wersji angielskiej zastosowano termin „detailed”(szczegółowe), co może jedynie 
przyczynić się do zwiększenia biurokracji, zaś nie wywrze żadnego wpływu na wdrażanie. 
Sprawozdanie powinno natomiast być konkretne i stosunkowo zwięzłe.

Poprawka 90
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do 31 grudnia 2015 r., a następnie co 
pięć lat, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
ocenę znaczenia działalności 
normalizacyjnej korzystającej z 
finansowania unijnego w świetle 
wymogów polityki i prawodawstwa Unii.

3. Do 31 grudnia 2015 r., a następnie co 
trzy lata, Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia Sprawozdanie to zawiera 
ocenę znaczenia działalności 
normalizacyjnej korzystającej z 
finansowania unijnego w świetle 
wymogów polityki i prawodawstwa Unii.

Or. ro

Poprawka 91
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w art. 6 ust. 1 skreśla się słowa „z 
przedstawicielami organów 
normalizacyjnych, określonych w 
załącznikach I i II”;

(b) w art. 6 ust. 1 słowa „z 
przedstawicielami organów 
normalizacyjnych, określonych w 
załącznikach I i II” zastępuje się słowami 
„z przedstawicielami europejskich i 
krajowych organów normalizacyjnych 
oraz z europejskimi organizacjami 
reprezentującymi przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze i MŚP, konsumentów, jak 
również interesy środowiskowe i 
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społeczne”
(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 92
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacje na temat (nowych) działań 
normalizacyjnych zostały upowszechnione 
za pośrednictwem odpowiednich i 
dostępnych środków;

(ii) informacje na temat (nowych) działań 
normalizacyjnych zostały podane do 
wiadomości publicznej i upowszechnione 
za pośrednictwem odpowiednich i 
dostępnych środków;

Or. en

Poprawka 93
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) właściwa reprezentacja:
(i) specyfikacje techniczne zostały 
opracowane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron;
(ii) zapewniono wyrównaną reprezentację 
wszystkich kategorii zainteresowanych 
stron.

Or. en
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Poprawka 94
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępność: specyfikacje są publicznie 
dostępne do wdrażania i korzystania z nich 
na rozsądnych warunkach (m.in. za 
rozsądną opłatą bądź nieodpłatnie);

b) dostępność: specyfikacje są publicznie 
dostępne do wdrażania i korzystania z nich 
na rozsądnych warunkach (m.in. za 
rozsądną opłatą bądź nieodpłatnie) łącznie 
z prawem do ponownego 
rozpowszechnienia niezależnie od 
zastosowanego formatu;

Or. en

Poprawka 95
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) licencji na korzystanie z praw własności 
intelektualnej niezbędnych do wdrożenia 
specyfikacji udziela się wnioskodawcom
na (godziwych,) rozsądnych i 
niedyskryminacyjnych warunkach (tzw. 
zasada (F)RAND), co oznacza m.in., że 
posiadacz praw własności intelektualnej 
może, wedle własnego uznania, 
nieodpłatnie udzielić licencji na 
korzystanie z niezbędnej własności 
intelektualnej;

c) prawa własności intelektualnej 
niezbędne do wdrożenia specyfikacji są 
dostępne dla wszystkich wnioskodawców 
nieodpłatnie; zasady odpłatności ex ante 
na (godziwych), rozsądnych i 
niedyskryminacyjnych warunkach dotyczą 
również wszelkich modeli rozwoju i 
dystrybucji;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować wysoki poziom wdrażania specyfikacje muszą charakteryzować się 
otwartością. Warunki wypłaty honorariów autorskich muszą zostać określone ex ante w celu 



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

PL

ograniczenia ryzyka prawnego, szczególnie zagrażającego MŚP oraz projektom w zakresie 
otwartego i nieodpłatnego oprogramowania (Open Source Software, Free Software). 
Warunki ex ante nie mogą pomijać żadnego modelu rozwoju i dystrybucji. Warunki wypłaty 
honorarium za każdą instalację nie są zgodne z ekosystemem oprogramowania otwartego i 
dlatego też wykluczają model dystrybucji tego ekosystemu.

Poprawka 96
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Organizacja europejska reprezentująca 
MŚP w działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

(a) Ogólnoeuropejska organizacja
reprezentująca wyłącznie przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze i MŚP w działaniach z 
zakresu normalizacji europejskiej, która:

(Należy poprawić błędną numerację we francuskiej wersji wniosku Komisji). 

Or. fr

Poprawka 97
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Organizacja europejska reprezentująca 
MŚP w działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

(a) Przekrojowa organizacja europejska 
reprezentująca rzemiosło i MŚP w 
działaniach z zakresu normalizacji 
europejskiej, która:

Or. en


