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Amendamentul 27
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 
întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardele au efecte economice 
pozitive semnificative, de exemplu prin 
promovarea întrepătrunderii economice la 
nivelul pieței interne și încurajarea 
dezvoltării de produse sau piețe noi și 
îmbunătățite și condiții de aprovizionare 
îmbunătățite. Astfel, standardele pot 
genera, în mod normal, o creștere a 
concurenței și o scădere a costurilor de 
producție și vânzare, ceea ce reprezintă un 
beneficiu pentru economie în ansamblu. 
Standardele pot menține și spori calitatea, 
pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel valoarea pentru consumatori.

(2) Standardizarea europeană contribuie, de 
asemenea, la sporirea competitivității 
întreprinderilor, facilitând în special libera 
circulație a bunurilor și serviciilor, 
interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de 
comunicare, progresul tehnologic și 
inovarea. Standardizarea europeană 
consolidează competitivitatea mediului de 
afaceri atunci când este în concordanță 
cu sistemul internațional de 
standardizare. Standardele au efecte 
economice pozitive semnificative, de 
exemplu prin promovarea întrepătrunderii 
economice la nivelul pieței interne și 
încurajarea dezvoltării de produse sau piețe 
noi și îmbunătățite și condiții de 
aprovizionare îmbunătățite. Astfel, 
standardele pot genera, în mod normal, o 
creștere a concurenței și o scădere a 
costurilor de producție și vânzare, ceea ce 
reprezintă un beneficiu pentru economie în 
ansamblu. Standardele pot menține și spori 
calitatea, pot oferi informații și asigură 
interoperabilitatea și compatibilitatea, 
sporind astfel valoarea pentru consumatori.

Or. da

Amendamentul 28
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Standardele europene au un rol deosebit 
de important în cadrul pieței interne, în 
special datorită prezumției de conformitate 
a produselor care urmează a fi introduse pe 
piață cu cerințele esențiale referitoare la 
acele produse prevăzute în legislația de 
armonizare a Uniunii.

(4) Standardele europene au un rol deosebit 
de important în cadrul pieței interne, de 
exemplu datorită prezumției de 
conformitate a produselor care urmează a fi 
introduse pe piață cu cerințele esențiale 
referitoare la acele produse prevăzute în 
legislația de armonizare a Uniunii.

Or. da

Justificare

O mare parte a standardelor europene (70 %) nu sprijină în mod direct politica sau legislația 
UE, ceea ce face ca textul să fie ușor confuz.

Amendamentul 29
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Elaborarea de standarde voluntare 
privind serviciile ar trebui să fie dictată de 
către piață, în timp ce necesitățile 
operatorilor economici și ale părților 
interesate afectate în mod direct sau 
indirect de către standard sunt prioritare, și 
ar trebui să ia în considerare interesul 
public și să se bazeze pe consens. Aceste 
standarde ar trebui să vizeze în primul rând 
serviciile care au legătură cu produsele și 
procesele.

(8) Elaborarea de standarde voluntare 
privind serviciile ar trebui să fie dictată de 
către piață, necesitățile operatorilor 
economici și ale părților interesate afectate 
în mod direct sau indirect de către standard 
fiind prioritare, și ar trebui să ia în 
considerare interesul public și să se bazeze 
pe consens. Aceste standarde ar trebui să 
vizeze în primul rând serviciile care au 
legătură cu produsele și procesele. În 
temeiul Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale1, 
standardizarea este permisă numai prin 
subsidiaritate.
_________
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1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

Or. de

Justificare

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale are ca scop garantarea unei calități înalte a 
calificărilor (profesionale) în cadrul Uniunii și, astfel, constituie un set definitiv de norme 
pentru dezvoltarea suplimentară a procedurilor de recunoaștere reciprocă, cărora trebuie să 
li se acorde prioritate în ceea ce privește validitatea.

Amendamentul 30
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Elaborarea de standarde voluntare 
privind serviciile ar trebui să fie dictată de 
către piață în timp ce, necesitățile 
operatorilor economici și ale părților 
interesate afectate în mod direct sau 
indirect de către standard sunt prioritare, și 
ar trebui să ia în considerare interesul 
public și să se bazeze pe consens. Aceste 
standarde ar trebui să vizeze în primul rând 
serviciile care au legătură cu produsele și 
procesele.

(8) Activitățile în domeniul serviciilor 
corespund adesea caracteristicilor 
naționale. Prin urmare, elaborarea de 
standarde voluntare privind serviciile ar 
trebui să abordeze domenii bine definite și 
evaluate cu atenție. Aceasta ar trebui să
fie dictată de către piață, necesitățile 
operatorilor economici și ale părților 
interesate afectate în mod direct sau 
indirect de către standard fiind prioritare, și 
ar trebui să ia în considerare interesul 
public și să se bazeze pe consens. Aceste 
standarde ar trebui să vizeze în primul rând 
serviciile care au legătură cu produsele și 
procesele.

Or. en

Amendamentul 31
Bendt Bendtsen
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Standardele pot contribui la susținerea 
politicii europene în confruntarea cu 
provocările societale majore precum 
schimbările climatice, utilizarea durabilă a 
resurselor, îmbătrânirea și inovarea în 
general. Prin plasarea dezvoltării 
standardelor europene sau internaționale 
pentru produse și tehnologii pe aceste piețe 
în expansiune, Europa ar putea crea un 
avantaj competitiv pentru întreprinderile 
sale și ar putea facilita comerțul.

(12) Atunci când standardele sunt 
îndeosebi instrumente axate pe piață, 
utilizate în mod voluntar de părțile 
interesate, acestea pot contribui la 
susținerea politicii europene în 
confruntarea cu provocările societale 
majore precum schimbările climatice, 
utilizarea durabilă a resurselor, 
îmbătrânirea și inovarea în general. Prin 
plasarea dezvoltării standardelor europene 
sau internaționale pentru produse și 
tehnologii pe aceste piețe în expansiune, 
Europa ar putea crea un avantaj competitiv 
pentru întreprinderile sale și ar putea 
facilita comerțul.

Or. da

Amendamentul 32
Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora sau 
potențialul lor de a aduce tehnologii 
inovatoare. Normele în domeniul 
standardizării ar trebui să încurajeze 
IMM-urile să contribuie în mod activ cu 
soluțiile lor pentru tehnologii inovatoare 
la eforturile de standardizare. Astfel, este 
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esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

Or. en

Justificare

Este important să se ia în considerare rolul IMM-urilor nu doar ca utilizatori de standarde, 
ci, de asemenea și îndeosebi, ca potențiali furnizori de tehnologii inovatoare pentru procesul 
de standardizare. Toți actorii care au o contribuție potențial relevantă la un standard, și 
îndeosebi micii inovatori, ar trebui să fie încurajați să contribuie în mod activ cu soluțiile lor 
inovatoare la organismele de standardizare, astfel încât cele mai bune tehnologii disponibile 
să poată fi integrate în standarde.

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice. Normele de 
standardizare trebuie să încurajeze IMM-
urile să contribuie în mod activ, cu soluții 
tehnologice inovatoare, la procesul de 
standardizare.

Or. ro
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Amendamentul 34
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care, uneori, sunt 
totuși subreprezentate și nu sunt implicate 
în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
suficient nevoile și preocupările acestora. 
Astfel, este esențială îmbunătățirea 
reprezentării acestora și participarea lor la 
toate fazele procesului de standardizare, în 
special în cadrul comitetelor tehnice. 

Or. en

Amendamentul 35
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora. Astfel, 
este esențială îmbunătățirea reprezentării 
acestora și participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 

(13) Standardele sunt instrumente 
importante pentru întreprinderi, în special 
întreprinderi mici și mijlocii (denumite în 
continuare IMM-uri) care nu sunt totuși 
implicate în mod adecvat în sistemul de 
standardizare, existând, prin urmare, riscul 
ca standardele să nu ia în considerare 
nevoile și preocupările acestora sau 
potențialul lor de a aduce tehnologii 
inovatoare. Astfel, este esențială
îmbunătățirea reprezentării acestora și 
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comitetelor tehnice. participarea lor la procesul de 
standardizare, în special în cadrul 
comitetelor tehnice.

Or. en

Amendamentul 36
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în general, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să asigure o reprezentare corespunzătoare a 
IMM-urilor în procesul de standardizare 
europeană, printr-o entitate cu calificare 
corespunzătoare.

(14) Standardele europene prezintă un 
interes vital pentru competitivitatea IMM-
urilor care, sunt oricum, în general, 
subreprezentate în cadrul activităților de 
standardizare, îndeosebi la nivel european. 
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui 
să asigure o reprezentare corespunzătoare a 
IMM-urilor în procesul de standardizare 
europeană, printr-o entitate cu calificare 
corespunzătoare. Se estimează că, 
acordând IMM-urilor statutul de membru 
efectiv al organizațiilor europene de 
standardizare, inclusiv drepturi de vot, se 
va obține un impact pozitiv asupra 
implicării și a participării IMM-urilor la 
standardizare.

Or. en

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15



PE478.724v01-00 10/41 AM\890072RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății.

(15) Standardele pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, în special 
asupra siguranței și bunăstării cetățenilor, a 
eficienței rețelelor, a mediului, a 
accesibilității și a altor domenii ale 
politicilor publice. Prin urmare, este 
necesar să se asigure consolidarea rolului 
părților interesate din cadrul societății în 
elaborarea standardelor, prin sprijinirea 
organizațiilor care reprezintă interesele 
consumatorilor, ale mediului și ale părților 
interesate din cadrul societății. Acordând 
acelor organizații statutul de membru 
efectiv al organizațiilor europene de 
standardizare, inclusiv drepturi de vot, se 
va obține un impact pozitiv asupra 
calității standardelor.

Or. en

Amendamentul 38
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Standardele ar trebui, pe cât posibil, să 
ia în considerare impactul asupra mediului 
de-a lungul ciclului de viață al produselor 
și serviciilor. Centrul Comun de Cercetare 
al Comisiei a elaborat instrumente 
importante și public disponibile pentru 
evaluarea acestui impact de-a lungul 
ciclului de viață.

(16) Standardele ar trebui să ia în 
considerare impactul asupra mediului de-a 
lungul ciclului de viață al produselor și 
serviciilor. Centrul Comun de Cercetare al 
Comisiei a elaborat instrumente importante 
și public disponibile pentru evaluarea 
acestui impact de-a lungul ciclului de viață.

Or. en
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Amendamentul 39
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și 
sistemul de standardizare europeană 
depinde de planificarea atentă a viitoarelor 
cereri privind elaborarea de standarde. 
Această planificare ar putea fi îmbunătățită 
prin contribuția părților interesate. Având 
în vedere că Directiva 98/34/CE prevede 
deja posibilitatea de a solicita organismelor 
europene de standardizare să elaboreze 
standarde europene, este adecvată o 
planificare îmbunătățită și mai 
transparentă, în cadrul unui program de 
lucru anual, care să conțină o imagine de 
ansamblu a tuturor solicitărilor de 
standarde pe care Comisia intenționează să 
le prezinte organismelor europene de 
standardizare.

(17) Viabilitatea cooperării între Comisie și 
sistemul de standardizare europeană 
depinde de planificarea atentă a viitoarelor 
cereri privind elaborarea de standarde. 
Această planificare ar putea fi îmbunătățită 
prin contribuția părților interesate, prin 
introducerea de mecanisme de colectare a 
opiniilor și prin facilitarea schimbului de 
informații între toate părțile interesate. 
Având în vedere că Directiva 98/34/CE 
prevede deja posibilitatea de a solicita 
organismelor europene de standardizare să 
elaboreze standarde europene, este 
adecvată o planificare îmbunătățită și mai 
transparentă, în cadrul unui program de 
lucru anual, care să conțină o imagine de 
ansamblu a tuturor solicitărilor de 
standarde pe care Comisia intenționează să 
le prezinte organismelor europene de 
standardizare.

Or. ro

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere sfera foarte amplă a 
implicării standardizării europene în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii și 
diferitele tipuri de activități de 
standardizare, este necesar să se prevadă 
diferite posibilități de finanțare. Aceasta 
vizează în special subvențiile în absența 

(26) Având în vedere sfera foarte amplă a 
implicării standardizării europene în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii și 
diferitele tipuri de activități de 
standardizare, este necesar să se prevadă 
diferite posibilități de finanțare. Aceasta 
vizează în special subvențiile în absența 
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cererilor de propuneri acordate 
organismelor europene și naționale de 
standardizare în conformitate cu al doilea 
paragraf al articolului 110 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene și cu articolul 168 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 
decembrie 2002 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene. De 
asemenea, aceleași dispoziții ar trebui să se 
aplice acelor organisme cărora, deși nu 
sunt recunoscute ca organisme europene de 
standardizare în prezentul regulament, li s-
a acordat un mandat într-un act de bază și li 
s-a încredințat efectuarea activităților 
preliminare în sprijinul standardizării 
europene, în cooperare cu organismele 
europene de standardizare.

cererilor de propuneri acordate 
organismelor europene și naționale de 
standardizare în conformitate cu al doilea 
paragraf al articolului 110 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene și cu articolul 168 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 
decembrie 2002 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene. De 
asemenea, aceleași dispoziții ar trebui să se 
aplice acelor organisme cărora, deși nu 
sunt recunoscute ca organisme europene de 
standardizare în prezentul regulament, li s-
a acordat un mandat într-un act de bază și li 
s-a încredințat efectuarea activităților 
preliminare în sprijinul standardizării 
europene, în cooperare cu organismele 
europene de standardizare. În domeniul 
TIC, lucrările încredințate unor astfel de 
organisme pot include, de asemenea, 
activități de dezvoltare a standardelor 
necesare implementării politicilor 
europene.

Or. ro

Amendamentul 41
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Finanțarea activităților de 
standardizare ar trebui, de asemenea, să 
poată cuprinde activitățile preliminare sau 
auxiliare în legătură cu elaborarea 

(29) Finanțarea activităților de 
standardizare ar trebui, de asemenea, să 
poată cuprinde activitățile preliminare sau 
auxiliare în legătură cu elaborarea 
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standardelor sau a altor produse de 
standardizare. Această finanțare este 
necesară în special pentru activitățile care 
implică cercetarea, pregătirea 
documentelor preliminare pentru legislație, 
testele inter-laboratoare și validarea sau 
evaluarea standardelor. Promovarea 
standardizării la nivel european și 
internațional ar trebui, de asemenea, să 
continue prin programe legate de asistența 
tehnică și cooperarea cu țări terțe. În 
vederea îmbunătățirii accesului pe piață și 
promovării competitivității întreprinderilor 
în Uniune, ar trebui să fie posibilă 
acordarea de subvenții altor organisme
prin cereri de propuneri sau, după caz, prin 
atribuirea de contracte.

standardelor sau a altor produse de 
standardizare. Această finanțare este 
necesară în special pentru activitățile care 
implică cercetarea, pregătirea 
documentelor preliminare pentru legislație, 
testele inter-laboratoare și validarea sau 
evaluarea standardelor. Promovarea 
standardizării la nivel european și
internațional ar trebui, de asemenea, să 
continue prin programe legate de asistența 
tehnică și cooperarea cu țări terțe. În 
vederea îmbunătățirii accesului pe piață și 
promovării competitivității întreprinderilor 
în Uniune, ar trebui să fie posibilă 
acordarea de subvenții entităților care 
desfășoară activitățile menționate mai sus,
prin cereri de propuneri sau, după caz, prin 
atribuirea de contracte.

Or. en

Justificare

Este important ca numai organizațiile naționale și europene de standardizare să poată valida 
și revizui standardele europene. În caz contrar, nu este posibil să se asigure implicarea 
necesară a IMM-urilor, ONG-urilor etc. Totodată, riscul de a crea sisteme paralele este 
iminent în cazul în care alte organizații au permisiunea de a valida și de a revizui standarde.

Amendamentul 42
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, dat fiind că 
standardul relevant nu a condus încă la 

(36) Este indicat să se aplice procedura 
consultativă pentru deciziile de executare 
referitoare la programul de lucru anual 
referitor la activitatea de standardizare 
europeană, precum și pentru cele 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
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prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabile.

nu au fost încă publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, dat fiind că 
standardul relevant nu a condus încă la 
prezumția de conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în legislația de 
armonizare a Uniunii aplicabile.

Or. fr

Amendamentul 43
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate arunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile.

(37) În cazul transmiterii oricărei cereri 
de standardizare organismelor europene 
de standardizare și al recunoașterii 
specificațiilor tehnice în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, 
este indicat să se aplice procedura de 
examinare pentru deciziile de executare 
referitoare la obiecțiile la adresa 
standardelor armonizate pe care Comisia le 
consideră drept justificate atunci când 
referințele la standardul armonizat în cauză 
au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dat fiind că aceste 
decizii ar putea avea consecințe asupra 
prezumției de conformitate cu cerințele 
esențiale aplicabile.

Or. fr

Amendamentul 44
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 
organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea standardelor europene 
și a produselor standardizării europene 
pentru produse și pentru servicii, în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii, 
recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”) și finanțarea standardizării 
europene.

Prezentul regulament stabilește norme în 
ceea ce privește cooperarea dintre 
organismele europene de standardizare, 
organismele naționale de standardizare și 
Comisie, elaborarea standardelor europene 
și a produselor standardizării europene 
pentru produse și pentru servicii, în 
sprijinul politicilor și legislației Uniunii, 
recunoașterea specificațiilor tehnice în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (denumit în continuare 
„TIC”), finanțarea standardizării europene 
și condițiile unei reprezentări echilibrate a 
organizațiilor europene ale părților 
interesate.

Or. fr

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică pentru aplicare repetată sau 
continuă a cărei respectare nu este 
obligatorie și este unul dintre următoarele:

1. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică, aprobată de un organism de 
standardizare recunoscut, pentru aplicare 
repetată sau continuă a cărei respectare nu 
este obligatorie și este unul dintre 
următoarele:

Or. fr

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a
Uniunii;

(c) „standard armonizat” înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației Uniunii, ale cărui 
referințe fac obiectul publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „specificație tehnică” înseamnă o 
specificație conținută într-un document 
care stabilește un aspect dintre 
următoarele:

4. „specificație tehnică” înseamnă un
document în care sunt prevăzute cerințele 
tehnice pe care un produs, un proces sau 
un serviciu trebuie să le îndeplinească;

(a) caracteristicile necesare ale unui 
produs, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, siguranță 
sau dimensiuni, precum și cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este vândut, 
terminologia, simbolurile, încercările și 
metodele de încercare, ambalarea, 
marcarea sau etichetarea și procedurile 
de evaluare a conformității;
(b) metodele și procesele de producție 
utilizate în ceea ce privește produsele 
agricole astfel cum se prevede la articolul
38 alineatul (1) din Tratat, produsele 
destinate consumului uman și animal și 
produsele medicamentoase, precum și 
metodele și procesele de producție 
aferente altor produse, în cazul în care au 
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un efect asupra caracteristicilor acestora;
(c) caracteristicile necesare ale unui 
serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, interoperabilitate, siguranță, 
precum și cerințele aplicabile furnizorului 
în ceea ce privește informațiile care 
trebuie puse la dispoziția beneficiarului 
astfel cum se menționează la articolul 22 
alineatele (1)-(3) din Directiva 
2006/123/CE;
(d) metodele și criteriile de evaluare a 
performanței produselor de construcție, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (EU) nr. 
305/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire 
a unor condiții armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru 
construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului, în legătură cu 
caracteristicile esențiale ale acestora;

Or. fr

Amendamentul 48
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul de lucru este transmis 
pentru aviz, înainte de publicare, 
organizațiilor menționate în anexa III. 
Fiecare organism național sau european 
de standardizare informează organizațiile 
menționate în anexa III cu privire la 
existența programului său de lucru până 
cel târziu la data publicării acestui 
program.

Or. fr
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Amendamentul 49
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele naționale de 
standardizare nu pot contesta includerea 
unui subiect de standardizare în 
programul de lucru al unui organism 
european de standardizare.

eliminat

Or. de

Justificare

Organismele naționale de standardizare, care sunt membre ale organismelor europene de 
standardizare, ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta includerea unui subiect de 
standardizare în programul de lucru. Această posibilitate garantează atât caracterul voluntar 
al standardizării, cât și relevanța reală pentru piață a unui mandat acordat de Comisia 
Europeană.

Amendamentul 50
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele naționale de 
standardizare nu pot contesta includerea 
unui subiect de standardizare în 
programul de lucru al unui organism 
european de standardizare.

eliminat

Or. en

Justificare

Standardizarea europeană poate reprezenta un succes numai dacă are parte de sprijin 
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național. Prin urmare, este important ca experții din statele membre să aibă posibilitatea de a 
formula obiecții.

Amendamentul 51
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât părțile stabilite în alte state 
membre să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații;

(a) publicarea proiectelor de standarde în 
așa fel încât părțile stabilite în alte state 
membre să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații. În cazul în care este necesară 
traducerea, aceasta ar trebui efectuată pe 
cheltuiala părții interesate;

Or. en

Amendamentul 52
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea părților interesate la 
standardizarea europeană

Participarea părților interesate la 
standardizarea europeană și facilitarea 
accesului la standarde

Or. ro

Amendamentul 53
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă



PE478.724v01-00 20/41 AM\890072RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
standardizării europene:

(1) Organismele europene de standardizare 
fac posibilă reprezentarea corespunzătoare
a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, de exemplu prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor, în următoarele 
stadii ale elaborării standardelor europene 
sau ale produselor standardizării europene:

Or. en

Justificare

„Reprezentarea corespunzătoare” este o expresie vagă care, împreună cu obligația strictă de 
a asigura reprezentarea, ar putea bloca întregul sistem de standardizare. Organizația de 
standardizare poate doar să facă tot posibilul pentru a încerca să implice părțile interesate, 
însă, în cazul în care acestea refuză să participe, acest lucru nu ar trebui să blocheze 
sistemul.

Amendamentul 54
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare a 
întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 

(1) Organismele europene de standardizare 
încurajează reprezentarea corespunzătoare 
a întreprinderilor mici și mijlocii (denumite 
în continuare IMM-uri), a organizațiilor de 
protecție a consumatorilor și a părților 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății, în special prin 
organizațiile menționate în anexa III, la 
nivelul elaborării politicilor și cel puțin în 
următoarele stadii ale elaborării 
standardelor europene sau ale produselor 
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standardizării europene: standardizării europene:

Or. en

Amendamentul 55
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) stabilirea consensului, care să fie 
asigurat îndeosebi prin consemnarea 
punctelor de vedere ale organizațiilor 
menționate în anexa III;

Or. en

Amendamentul 56
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) etapa de votare, prin care 
organizațiilor menționate în anexa III le 
sunt acordate drepturi de vot;

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Standardele trebuie concepute și 
adaptate pentru a ține seama de 
caracteristicile și mediul IMM-urilor, în 
special ale întreprinderilor mici și de 
artizanat și ale microîntreprinderilor, 
astfel încât acestea să aibă un acces mai 
bun și mai puțin costisitor la standarde.

Or. ro

Amendamentul 58
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Organizațiile europene de 
standardizare acordă statutul de membru 
efectiv organizațiilor menționate în 
anexa III. Statutul de membru efectiv 
include acordarea de drepturi de vot.

Or. en

Amendamentul 59
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru asigurarea accesului 
utilizatorilor la standardele europene 
elaborate în sprijinul legislației și al 
politicilor Uniunii, se vor avea în vedere 
sisteme diferite de stabilire a prețurilor și 
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practicarea de tarife speciale, de pachete 
de standarde la preț redus, în special 
pentru IMM-uri microîntreprinderi și 
întreprinderi de artizanat.

Or. ro

Amendamentul 60
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a asigura reprezentarea 
corespunzătoare a părților interesate, 
transparența afilierii membrilor este strict 
monitorizată de către organismele de 
standardizare.

Or. en

Amendamentul 61
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele europene de standardizare 
asigură reprezentarea corespunzătoare, la 
nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor de 
cercetare și universităților, precum și a 
altor persoane juridice, în cadrul 
activităților de standardizare cu privire la 
un domeniu emergent cu implicații 
semnificative din punct de vedere al 
politicilor sau al inovării tehnologice, dacă 
persoanele juridice în cauză au participat la 

(2) Organismele europene de standardizare 
fac posibilă reprezentarea corespunzătoare, 
la nivel tehnic, a întreprinderilor, centrelor 
de cercetare și universităților, a 
organismelor de supraveghere a pieței din 
statele membre, precum și a altor persoane 
juridice, în cadrul activităților de 
standardizare cu privire la un domeniu 
emergent cu implicații semnificative din 
punct de vedere al politicilor sau al inovării 



PE478.724v01-00 24/41 AM\890072RO.doc

RO

un proiect care are legătură cu domeniul 
respectiv și care este finanțat de Uniune în 
cadrul unui program-cadru multianual 
pentru activități din domeniul cercetării și 
dezvoltării tehnologice.

tehnologice, dacă persoanele juridice în 
cauză au participat la un proiect care are 
legătură cu domeniul respectiv și care este 
finanțat de Uniune în cadrul unui program-
cadru multianual pentru activități din 
domeniul cercetării și dezvoltării 
tehnologice.

Or. en

Justificare

„Reprezentarea corespunzătoare” este o expresie vagă care, împreună cu obligația strictă de 
a asigura reprezentarea, ar putea bloca întregul sistem de standardizare. Organizația de 
standardizare poate doar să facă tot posibilul pentru a încerca să implice părțile interesate, 
însă, în cazul în care acestea refuză să participe, acest lucru nu ar trebui să blocheze 
sistemul. Totodată, organismele de supraveghere a pieței din statele membre ar trebui 
implicate în procesul de standardizare și ar trebui să asigure calitatea și cunoștințele în acest
proces.

Amendamentul 62
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru 
anual referitor la activitatea de 
standardizare europeană, care va indica 
standardele europene și produsele de 
standardizare europeană a căror elaborare 
intenționează să o solicite organismelor 
europene de standardizare în conformitate 
cu articolul 7.

(1) În urma consultării organizațiilor 
menționate în anexa III, Comisia adoptă 
un program de lucru anual referitor la 
activitatea de standardizare europeană, care 
va indica standardele europene și produsele 
de standardizare europeană a căror 
elaborare intenționează să o solicite 
organismelor europene de standardizare în 
conformitate cu articolul 7. Comisia 
informează organizațiile menționate în 
anexa III cu privire la publicarea 
programului său anual de lucru.

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 

Or. fr
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Amendamentul 63
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Proiectul de program de lucru 
referitor la activitatea de standardizare 
europeană, menționat în acest articol, se 
publică în vederea consultării 
organizațiilor menționate în anexa III.

Or. en

Amendamentul 64
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.
Această cerere este acceptată în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 18 alineatul (3), în 
urma consultării comitetului de 
monitorizare a directivei sectoriale 
corespunzătoare.

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 
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Or. fr

Amendamentul 65
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens.

(1) Comisia poate solicita unuia sau mai 
multor organisme europene de 
standardizare elaborarea unui proiect de 
standard european sau produs al 
standardizării europene în cadrul unui 
termen-limită stabilit. Acestea sunt 
determinate de piață, iau în considerare 
interesul public și sunt bazate pe consens. 
Cererile de elaborare a standardelor 
trebuie să se bazeze pe consultări cu toate 
părțile interesate relevante.

Or. ro

Amendamentul 66
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia informează și consultă 
organizațiile menționate în anexa III cu 
privire la cererile adresate în temeiul 
alineatului (1).

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 

Or. fr
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Amendamentul 67
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul european de standardizare 
relevant indică, în termen de o lună de la 
primire, dacă acceptă cererea menționată la 
alineatul (1).

(2) Organismul european de standardizare 
relevant indică, în termen de două luni de 
la primire, dacă acceptă cererea menționată 
la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 68
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de o lună de la primirea acceptului 
menționat la alineatul (2), cu privire la 
acordarea unei subvenții pentru elaborarea 
unui standard european sau a unui produs 
de standardizare europeană.

Or. en

Amendamentul 69
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de trei luni de la primirea 
acceptului menționat la alineatul (2), cu 
privire la acordarea unei subvenții pentru 
elaborarea unui standard european sau a 
unui produs de standardizare europeană.

(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare relevant, în 
termen de o lună de la primirea acceptului 
menționat la alineatul (2), cu privire la 
acordarea unei subvenții pentru elaborarea 
unui standard european sau a unui produs 
de standardizare europeană.

Or. ro

Amendamentul 70
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decizia vizată la paragraful 2 litera (a) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă vizată la articolul 18 alineatul 
(2).

(4) Decizia vizată la alineatul 2 litera (a) se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă vizată la articolul 18 
alineatul (2), în urma consultării 
comitetului de monitorizare a directivei 
sectoriale corespunzătoare.

Or. fr

Amendamentul 71
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia vizată la paragraful 2 litera (b) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare vizată la articolul 18 alineatul 
(3).

(5) Decizia vizată la alineatul 2 litera (b) se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare vizată la articolul 18 
alineatul (3), în urma consultării 
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comitetului de monitorizare a directivei 
sectoriale corespunzătoare. 

Or. fr

Amendamentul 72
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate 
decide, după consultarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor 
europene de standardizare, să recunoască, 
în scopul achizițiilor publice și al 
politicilor Uniunii, specificațiile tehnice 
care nu sunt standarde naționale, europene 
sau internaționale și îndeplinesc cerințele 
prevăzute la anexa II, ca standarde TIC.

Or. en

Amendamentul 73
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie 
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice care nu 
sunt standarde naționale, europene sau 
internaționale și îndeplinesc cerințele 

Fie la propunerea unei autorități publice 
menționate în Directiva 2004/18/CE, fie
din proprie inițiativă, Comisia poate decide 
să recunoască specificațiile tehnice din 
domeniul TIC, care nu sunt standarde 
naționale, europene sau internaționale și 
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prevăzute la anexa II, ca standarde TIC. îndeplinesc cerințele prevăzute la anexa II, 
ca standarde TIC pentru utilizarea în 
politici și în cadrul achizițiilor publice, în 
vederea promovării interoperabilității în 
domeniul TIC.

Or. en

Amendamentul 74
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În evaluarea conformității 
specificațiilor tehnice cu cerințele 
prevăzute în Anexa II, Comisia trebuie să 
ia în considerare o gamă largă de opinii, 
inclusiv pe cele ale organismelor 
naționale de standardizare și ale 
organismelor europene de standardizare.

Or. ro

Amendamentul 75
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE și 
2004/18/CE și în Regulamentul (CE) 
nr. 2342/2002.

Standardele TIC recunoscute vizate la 
articolul 9 constituie specificații tehnice 
comune menționate în 
Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Or. en
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Amendamentul 76
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standardele TIC vizate la articolul 9 
constituie specificații tehnice comune 
menționate în Directivele 2004/17/CE și 
2004/18/CE și în Regulamentul (CE) 
nr. 2342/2002.

Standardele TIC recunoscute vizate la 
articolul 9 constituie specificații tehnice 
comune menționate în 
Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 2342/2002.

Or. en

Amendamentul 77
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a 
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene utilizate în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii în limbile 
oficiale ale Uniunii altele decât limbile de 
lucru ale organismelor europene de 
standardizare sau, în cazurile justificate în 
mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea, la solicitarea unui stat 
membru, a standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene utilizate 
în sprijinul politicilor și legislației Uniunii 
în limbile oficiale ale Uniunii altele decât 
limbile de lucru ale organismelor europene 
de standardizare sau, în cazurile justificate 
în mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 78
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) traducerea, dacă este necesară, a
standardelor europene sau a produselor 
standardizării europene utilizate în sprijinul 
politicilor și legislației Uniunii în limbile 
oficiale ale Uniunii altele decât limbile de 
lucru ale organismelor europene de 
standardizare sau, în cazurile justificate în 
mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

(e) traducerea standardelor europene sau a 
produselor standardizării europene utilizate 
în sprijinul politicilor și legislației Uniunii 
în limbile oficiale ale Uniunii altele decât 
limbile de lucru ale organismelor europene 
de standardizare sau, în cazurile justificate 
în mod corespunzător, în alte limbi decât 
limbile oficiale ale Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 79
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, informații 
privind bunele practici și acțiuni pentru 
creșterea gradului de conștientizare;

(f) elaborarea de documente informative 
pentru a explica, interpreta și simplifica 
standardele europene sau produsele 
standardizării europene, inclusiv elaborarea 
de ghiduri pentru utilizatori, rezumate ale 
standardelor, informații privind bunele
practici, acțiuni pentru creșterea gradului 
de conștientizare și module de formare;

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 

Or. fr

Amendamentul 80
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1), cu 
condiția ca experți în domeniu ai acestor 
părți interesate să fie disponibili și dispuși 
să participe.

Or. en

Justificare

Organizația de standardizare poate doar să facă tot posibilul pentru a încerca să implice 
părțile interesate, însă, în cazul în care acestea refuză să participe, acest lucru nu ar trebui 
să blocheze sistemul.

Amendamentul 81
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

(b) IMM-urile, organizațiile pentru 
protecția consumatorilor și părțile 
interesate din domeniul protecției mediului 
și din cadrul societății sunt reprezentate în 
mod corespunzător în cadrul lucrărilor de 
standardizare europeană și au un statut de 
membru efectiv al organizațiilor europene 
de standardizare, astfel cum se 
menționează la articolul 5 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 82
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a permite IMM-urilor să 
beneficieze pe deplin de înțelegerea și 
aplicarea standardelor europene 
armonizate, finanțarea acordată 
organismelor europene de standardizare 
pentru traducere acoperă o parte 
semnificativă din costul total, iar 
procedurile de finanțare a traducerii sunt 
simplificate. Subvențiile acordate pentru 
activitățile de traducere menționate la 
articolul 11 alineatul (1) litera (e) iau 
forma unor sume forfetare per pagină 
tradusă, plătite în avans și pe baza unor 
probe care să ateste că standardele 
europene sunt efectiv traduse.

Or. en

Amendamentul 83
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 16 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este autorizată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 17 cu 
privire la modificarea anexelor în scopul:

Comisia este autorizată să adopte, în urma 
consultării organizațiilor menționate în 
anexa III, acte delegate în conformitate cu 
articolul 17 cu privire la modificarea 
anexelor în scopul:

Or. fr
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Amendamentul 84
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) actualizării listei organismelor 
europene de standardizare stabilite în 
anexa I;

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 este conferită Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de timp, de la 1 
ianuarie 2013.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 este conferită Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani, de la 1 ianuarie 
2013. Comisia prezintă un raport privind 
competențele delegate nu mai târziu de 
șase luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
reînnoiește automat pentru perioade de 
timp identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul o 
revocă.

Or. ro

Amendamentul 86
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare încetează 
delegarea de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în textul deciziei. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 16 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Instituția care a inițiat o 
procedură internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe depune eforturi pentru 
informarea celeilalte instituții și a 
Comisiei într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
și posibilele motive de revocare.
O decizie de revocare încetează delegarea 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în textul deciziei. Decizia nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. ro

Amendamentul 87
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Este vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Comitetul se reunește cel puțin de două 
ori pe an cu organizațiile europene și 
naționale de standardizare și cu 
reprezentanți ai statelor membre.

Or. en
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Justificare

Deciziile sunt fundamentale pentru sistemul de standardizare, acesta fiind motivul pentru 
care organizațiile europene de standardizare și statele membre trebuie implicate.

Amendamentul 88
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Organizațiile menționate în anexa I 
și anexa III sunt invitate să participe ca 
observatori la reuniunile comitetului.

Or. en

Amendamentul 89
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele europene de standardizare 
transmit Comisiei un raport anual privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Acest raport conține informații 
detaliate cu privire la următoarele:

(1) Organismele europene de standardizare 
transmit Comisiei un raport anual scurt și 
concis privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acest raport 
conține informații cu privire la 
următoarele:

Or. da

Justificare

Cuvântul „detaliat” este utilizat în versiunea în limba engleză, ceea ce ar putea crea mai 
multă birocrație, fără a fi de ajutor în etapa de punere în aplicare. Raportul ar trebui, în 
schimb, să aibă o țintă clară și să fie relativ concis.
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Amendamentul 90
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, 
la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acest raport 
conține o evaluare a relevanței activităților 
de standardizare care beneficiază de 
finanțare din partea Uniunii, din 
perspectiva cerințelor politicilor și 
legislației Uniunii.

(3) Până la 31 decembrie 2015 și, ulterior, 
la fiecare trei ani, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Acest raport 
conține o evaluare a relevanței activităților 
de standardizare care beneficiază de 
finanțare din partea Uniunii, din 
perspectiva cerințelor politicilor și 
legislației Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 91
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în articolul 6 alineatul (1), cuvintele „cu 
reprezentanții instituțiilor de standardizare 
prevăzute de anexele I și II” se elimină;

(b) la articolul 6 alineatul (1), cuvintele „cu 
reprezentanții instituțiilor de standardizare 
prevăzute de anexele I și II” se înlocuiesc 
cu următorul text: „cu reprezentanții 
organismelor europene și naționale de 
standardizare, precum și cu organizațiile 
europene care reprezintă întreprinderile 
meșteșugărești, IMM-urile și 
consumatorii, precum și interesele în 
domeniul mediului și social”;

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 

Or. fr
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Amendamentul 92
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera c – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informațiile privind (noile) activități de 
standardizare au fost difuzate pe larg prin 
mijloace adecvate și accesibile;

(ii) informațiile privind (noile) activități de 
standardizare au fost difuzate public și pe 
larg prin mijloace adecvate și accesibile;

Or. en

Amendamentul 93
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reprezentare adecvată:

(i) specificațiile tehnice au fost elaborate 
cu participarea tuturor părților interesate;
(ii) reprezentarea tuturor categoriilor de 
părți interesate a fost echilibrată.

Or. en

Amendamentul 94
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) disponibilitate: specificațiile sunt 
disponibile public spre a fi puse în aplicare 
și utilizate în condiții rezonabile (inclusiv 
în schimbul unei taxe rezonabile sau cu 
titlu gratuit);

(b) disponibilitate: specificațiile sunt 
disponibile public spre a fi puse în aplicare 
și utilizate în condiții rezonabile (inclusiv 
în schimbul unei taxe rezonabile sau cu 
titlu gratuit), inclusiv dreptul de 
redistribuire, indiferent de formatul 
utilizat;

Or. en

Amendamentul 95
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) drepturile de proprietate intelectuală 
esențiale pentru punerea în aplicare a 
specificațiilor sunt acordate solicitanților
prin licență în mod rezonabil și 
nediscriminatoriu [(fair) reasonable and 
non-discriminatory, (F)RAND], inclusiv, 
la latitudinea deținătorului dreptului de 
proprietate intelectuală, acordarea unei 
licențe pentru proprietatea intelectuală 
esențială, cu titlu gratuit;

(c) drepturile de proprietate intelectuală 
esențiale pentru punerea în aplicare a 
specificațiilor sunt disponibile pentru toți 
solicitanții, cu scutire de redevențe. 
Condițiile de compensare ex-ante în mod 
rezonabil și nediscriminatoriu (echitabil)
nu exclud nicio evoluție ulterioară și 
niciun model de distribuție;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat al implementării, specificațiile trebuie să fie caracterizate 
de deschidere. Condițiile privind plata redevențelor trebuie definite ex-ante pentru a limita 
riscurile juridice, îndeosebi pentru IMM-uri și pentru proiectele de software cu sursă
deschisă sau de software gratuit. Condițiile ex-ante nu trebuie să excludă nicio evoluție 
ulterioară și niciun model de distribuție. Condițiile privind redevențele pentru o singură
instalare nu sunt compatibile cu modelul de distribuție al ecosistemului cu sursă deschisă și, 
astfel, l-ar exclude.
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Amendamentul 96
Henri Weber

Propunere de regulament
Anexa III – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă 
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală, 
care reprezintă numai întreprinderile 
meșteșugărești și IMM-urile în activitățile 
de standardizare europene, care:

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.) 

Or. fr

Amendamentul 97
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O organizație europeană care reprezintă 
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

(a) O organizație europeană orizontală care 
reprezintă industria meșteșugărească și
IMM-urile în activitățile de standardizare 
europene, care:

Or. en


