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Módosítás  1 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az európai szabványosítás elısegíti a 

vállalkozások versenyképességének 

növelését különösen az áruk és 

szolgáltatások szabad mozgásának, a 

hálózatok, a kommunikációs eszközök 

interoperabilitásának, a technológiai 

fejlesztésnek és az innováció 

elımozdításával. A szabványok többek 

között a belsı piacon a gazdasági 

átjárhatóság fokozása, valamint az új és 

jobb termékek vagy piacok fejlıdésének 

ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 

elısegítése révén jelentıs pozitív gazdasági 

hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 

általában fokozzák a versenyt, és 

csökkentik a kibocsátási és értékesítési 

költségeket, ami az egész gazdaság 

számára elınyös. A szabványok 

fenntarthatják és javíthatják a minıséget, 

információt nyújthatnak, és biztosíthatják 

az interoperabilitást és kompatibilitást, 

ezzel növelve az értéket a fogyasztók 

számára. 

(2) Az európai szabványosítás elısegíti a 

vállalkozások versenyképességének 

növelését különösen az áruk és 

szolgáltatások szabad mozgásának, a 

hálózatok, a kommunikációs eszközök 

interoperabilitásának, a technológiai 

fejlesztésnek és az innováció 

elımozdításával. Amennyiben az európai 

szabványosítás a nemzetközi szabványügyi 

szervezetekkel, nevezetesen a Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezettel (ISO), a 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal 

(IEC) és a Nemzetközi Távközlési Unióval 

(ITU) összehangolt módon történik, 

megerısíti az európai ipar globális 

versenyképességét. A szabványok többek 

között a belsı piacon a gazdasági 

átjárhatóság fokozása, valamint az új és 

jobb termékek vagy piacok fejlıdésének 

ösztönzése és a jobb ellátási feltételek 

elısegítése révén jelentıs pozitív gazdasági 

hatásokat gyakorolnak. A szabványok így 

általában fokozzák a versenyt, és 
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csökkentik a kibocsátási és értékesítési 

költségeket, ami az egész gazdaság, de 

különösen a fogyasztók számára elınyös. 

A szabványok fenntarthatják és javíthatják 

a minıséget, információt nyújthatnak, és 

biztosíthatják az interoperabilitást és 

kompatibilitást, ezzel növelve a 

biztonságot és az értéket a fogyasztók 

számára. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az európai szabványokat továbbra is az 

európai szabványügyi testületeknek, 

nevezetesen az Európai Szabványügyi 

Bizottságnak (CEN), az Európai 

Elektrotechnikai Szabványügyi 

Bizottságnak (CENELEC) vagy az 

Európai Távközlési Szabványügyi 

Intézetnek (ETSI) kell elfogadni. 

(3) Az európai szabványosítási rendszer 

önkéntes és piacvezérelt rendszer, amelyet 

a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 

által a kereskedelem technikai 

akadályairól szóló megállapodás VII. 

mellékletében meghatározott elvek szerint 

alakítottak ki. Az európai szabványokat az 

európai szabványügyi szervezetek, 

nevezetesen az Európai Szabványügyi 

Bizottság (CEN), az Európai 

Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 

(CENELEC) vagy az Európai Távközlési 

Szabványügyi Intézet (ETSI) fogadják el. 

Indokolás 

Az európai szabványok stratégiai jövıképérıl szóló bizottsági közlemény ((2011)311 végleges) 

a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodásra hivatkozik a szabványosítás 

alapelveinek nemzetközi megállapodás szerinti alapjaként. E rendelet keretében és a 

szabványokkal kapcsolatos nemzetközi együttmőködés elımozdítására irányuló uniós 

erıfeszítésekkel összhangban hivatkozni kell a WTO nemzetközileg elismert kritériumaira; az 

elveket tartalmazó új listák létrehozása esetén fennáll az e kritériumokkal való ütközés 

kockázata. 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az európai szabványok igen fontos (4) Az európai szabványok igen fontos 
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szerepet játszanak a belsı piac 

szempontjából, különösen azáltal, hogy a 

forgalomba hozott termékek tekintetében 

vélelmezhetı az e termékekre vonatkozóan 

az uniós harmonizációs jogszabályokban 

megállapított alapvetı követelményeknek 

való megfelelés. 

szerepet játszanak a belsı piac 

szempontjából, például azáltal, hogy a 

forgalomba hozott termékek tekintetében 

vélelmezhetı az e termékekre vonatkozóan 

az uniós harmonizációs jogszabályokban 

megállapított alapvetı követelményeknek 

való megfelelés. 

Indokolás 

A szabványok többsége nem támogat közvetlenül európai politikákat és jogszabályokat, ami 

félrevezetıvé teszi a szöveget. 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A szabványosítás egyre fontosabb 

szerepet játszik a nemzetközi 

kereskedelemben és a piacok 

megnyitásában. Az ISO és a CEN közötti 

mőszaki együttmőködésrıl szóló 

megállapodással (bécsi megállapodás) és 

a drezdai megállapodással összhangban 

az Unió a szabványok nemzetközi szinten 

történı kidolgozására törekszik, erısítve 

nemzetközi szinten az európai vállalatok 

és iparágak versenyképességét. A 

szabványosítást ugyanakkor harmadik 

országok versenyt korlátozó eszközként is 

felhasználhatják, technikai akadályokat 

teremtve a kereskedelem terén. Erre való 

tekintettel alapvetı fontosságú az európai 

és a nemzetközi szabványügyi szervek 

közötti együttmőködés, de az Uniónak a 

kétoldalú megközelítéseket is elı kell 

mozdítania, partnereivel összehangolva 

szabványosítási tevékenységeit, például a 

transzatlanti párbeszéd keretében. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Az európai szabványokat a 

megállapodásokról szóló tárgyalások 

során a kétoldalú kapcsolatokon keresztül 

is elı kell mozdítani, illetve szabványügyi 

szakértık harmadik országokba történı 

kiküldése révén, ahogy az Kína esetében 

történt. Hasonló kezdeményezést kellene 

megvalósítani mindenekelıtt Indiával, 

Oroszországgal és Brazíliával is. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4c) A nemzeti, európai és nemzetközi 

szabványügyi szervezetek által kidolgozott 

szabványok mellett fórumok és 

konzorciumok mőszaki elıírásokat 

dolgoznak ki. E mőszaki elıírások akkor 

bizonyulnak hasznosnak, ha nem állnak 

rendelkezésre létezı szabványok. E 

mőszaki elıírások különösen a fórumok 

és konzorciumok nemzetközi 

dimenziójának köszönhetıen lehetıvé 

teszik az Unión kívüli piacok megnyitását 

és csökkentik a kereskedelmet nehezítı 

technikai akadályokat elsısorban az 

információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) területén. Az Uniónak 

ösztönöznie kell a szabványügyi szervek és 

e fórumok, illetve konzorciumok közötti 

kapcsolatokat, elkerülve ugyanakkor a 

szabványosítással versenyzı rendszer 

kialakulását. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 d preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4d) Az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a termékek forgalomba 

hozatalának feltételeit harmonizáló uniós 

jogszabályokban pontosan kell 

fogalmaznia az alapvetı követelmények 

meghatározásakor, elkerülendı a 

jogszabályban megszabott célkitőzések és 

a védelmi szint szabványügyi szervezetek 

általi hibás értelmezését. 

Indokolás 

Lásd az európai szabványosítás jövıjérıl szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 15. 

bekezdésének megfogalmazását. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az európai szabványosítás jövıjérıl 

szóló, 2010. október 21-i európai 

parlamenti állásfoglalás
1
 jelentıs számú 

stratégiai ajánlást határozott meg az 

európai szabványosítási rendszer 

felülvizsgálata tekintetében. 

 _____________ 

 1
HL C 70. E, 2012.3.8., 56 o.  

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (8a) Amikor a Bizottság az e rendelet 7. 

cikkének (1) bekezdésével összhangban 

felkéri az európai szabványügyi 

szervezeteket egy európai szabvány vagy 

egy európai szabvány jellegő 

dokumentum tervezetének elkészítésére, 

tiszteletben kell tartania az Unió és a 
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tagállamok közötti hatáskörmegosztást az 

EUMSZ-ben, különösen annak 14., 151., 

152., 153., 165., 166. és 168. cikkében, 

valamint az általános érdekő 

szolgáltatásokról szóló26. számú 

jegyzıkönyvben foglaltaknak megfelelıen 

a szociálpolitikával, a szakképzéssel, a 

közegészségüggyel és az általános 

gazdasági érdekő szolgáltatások is 

magukban foglaló általános érdekő 

szolgáltatásokkal összefüggésben.  

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 

szabványokat nemzeti szabványügyi 

testületek fogadják el, ami adott esetben 

egymással ellentétes szabványokhoz és 

technikai akadályokhoz vezethet a belsı 

piacon. A belsı piac és az uniós 

szabványosítás eredményességének 

szempontjából tehát szükség van a nemzeti 

szabványügyi testületek, az európai 

szabványügyi testületek és a Bizottság 

között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 

jövıbeli szabványosításról folytatott 

információcsere megerısítésére. Ezen 

információcserét hozzá kell igazítani az 

1973 és 1979 közötti kereskedelmi 

tárgyalások eredményeként létrejött 

többoldalú megállapodások megkötésérıl 

szóló, 1979. december 10-i 80/271/EGK 

tanácsi határozattal jóváhagyott, a 

kereskedelem technikai akadályairól szóló 

megállapodás 3. mellékletéhez. 

(10) Az Európai Unióban a nemzeti 

szabványokat nemzeti szabványügyi 

szervezetek fogadják el, ami adott esetben 

egymással ellentétes szabványokhoz és 

technikai akadályokhoz vezethet a belsı 

piacon. A belsı piac és az uniós 

szabványosítás eredményességének 

szempontjából tehát szükség van a nemzeti 

szabványügyi szervezetek, az európai 

szabványügyi szervezetek és a Bizottság 

között fennálló rendszeres, a jelenlegi és a 

jövıbeli szabványosításról folytatott 

információcsere megerısítésére, ideértve 

az európai szabványügyi szervezetek 

keretében a nemzeti szabványügyi 

szervezetekre alkalmazandó szünetelési 

rendelkezéseket. Ezen információcserét 

hozzá kell igazítani az 1973 és 1979 

közötti kereskedelmi tárgyalások 

eredményeként létrejött többoldalú 

megállapodások megkötésérıl szóló, 1979. 

december 10-i 80/271/EGK tanácsi 

határozattal jóváhagyott, a kereskedelem 

technikai akadályairól szóló megállapodás 

3. mellékletéhez. 

 

Módosítás  11 
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Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A szabványok hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy segítségükkel az európai 

politika fıbb társadalmi kihívásokra is 

megoldást tudjon találni, mint az 

éghajlatváltozás, a fenntartható erıforrás-

felhasználás, az elöregedés és általában az 

innováció. Az említett, bıvülı piacokon 

forgalmazható árukra és technológiákra 

vonatkozó európai vagy nemzetközi 

szabványok kidolgozásának irányításával 

Európa versenyelınyt tud teremteni 

vállalatai számára, és elı tudja segíteni a 

kereskedelmet. 

(12) Jóllehet a szabványok elsısorban 

piacvezérelt, az érdekeltek által önkéntes 

alapon használt eszközök, 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

segítségükkel az európai politika az olyan 

fıbb társadalmi kihívásokra is megoldást 

tudjon találni, mint a globalizáció, a 

gazdasági és pénzügyi válság, az 

innováció, a belsı piac hiányosságai, az 

éghajlatváltozás, a fenntartható erıforrás-

felhasználás, az elöregedı népesség, a 

fogyatékossággal élı személyek 

integrációja, a fogyasztóvédelem, a 

munkavállalók biztonsága és körülményei 

és a társadalmi befogadás. Az említett, 

bıvülı piacokon forgalmazható árukra és 

technológiákra vonatkozó európai vagy 

nemzetközi szabványok kidolgozásának 

irányításával Európa versenyelınyt tud 

teremteni vállalatai, különösen az európai 

vállalatok nagy többségét képviselı kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) számára, és elı 

tudja segíteni a kereskedelmet.  

 

Módosítás  12 
Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A szabványok fontos eszközt 

jelentenek a vállalatok és különösen a kis- 

és középvállalkozások (a továbbiakban: 

kkv-k) számára, amelyek azonban nem 

vesznek részt megfelelıen a 

szabványosítási rendszerben, így fennáll 

annak veszélye, hogy a szabványok nem 

veszik figyelembe a kkv-k igényeit és 

problémáit. Következésképpen alapvetı 

fontosságú lenne a szabványosítási 

folyamatokban, különösen a mőszaki 

bizottságokban való képviseletük és 

részvételük erısítése. 

(13) A szabványok fontos eszközt 

jelentenek a vállalatok és különösen a kkv-

k versenyképessége szempontjából, 

amelyeknek a szabványosítási folyamatban 

való részvétele alapvetı az EU 

technológiai fejlıdéséhez. Ennek 

megfelelıen a szabványosítási 

szabályoknak ösztönözniük kell a kkv-kat, 

hogy innovatív technológiai 

megoldásaikkal tevékenyen járuljanak 

hozzá a szabványosítási erıfeszítésekhez, 

nagyobb részvételt vállalva nemzeti 

szinten, ahol az alacsonyabb költségek és 

a nyelvi akadályok hiánya következtében 
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hatékonyabbak lehetnek, összhangban a 

nemzeti delegálás elvével. 

Következésképpen alapvetı fontosságú 

lenne, hogy e rendelet erısítse a kkv-k 

képviseletét és részvételét a nemzeti 

mőszaki bizottságokban, valamint 

megkönnyítse a szabványokhoz való 

hatékony hozzáférésüket. A nemzeti 

szabványügyi szervezeteknek bátorítaniuk 

kell képviselıiket, hogy az európai 

mőszaki bizottságokban vegyék 

figyelembe a kkv-k szempontjait.  

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Fontos ösztönözni a legjobb 

gyakorlatok nemzeti szabványügyi 

szervezetek közötti cseréjét arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehet a 

legjobban megkönnyíteni és fokozni a 

kkv-k szabványosítási tevékenységekben 

való részvételét. 

 

Módosítás  14 
Rendeletre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az európai szabványok alapvetı 

fontosságúak a kkv-k 

versenyképességéhez, azonban a kkv-k a 

szabványosítás területén – különösen 

európai szinten – általában 

alulreprezentáltak. Ennélfogva a rendelet 

egy meghatározott minısítéssel 

rendelkezı szervezet révén biztosítja a 

kkv-k megfelelı képviseletét az európai 

szabványosítás folyamatában. 

(14) Az európai szabványok alapvetı 

fontosságúak a kkv-k 

versenyképességéhez, azonban a kkv-k az 

európai szabványosítási tevékenységek 

tekintetében számos területen 

alulreprezentáltak. Emellett a rendelet egy 

olyan szervezet révén segíti elı és bátorítja 

a kkv-k megfelelı részvételét az európai 

szabványosítás folyamatában, amely 

ténylegesen kapcsolatban áll a kkv-kkal és 

azok nemzeti szintő szervezeteivel, és 

azokat megfelelıen képviseli. 

 



 

 

 PE493.558/ 9 

 HU 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A szabványok jelentıs hatást 

gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 

a polgárok biztonságára és kényelmére, a 

hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 

hozzáférhetıségre és egyéb politikai 

területekre. Ezért a fogyasztói érdekeket, a 

környezetet és a társadalmi 

érdekcsoportokat képviselı szervezetek 

támogatásával szükséges biztosítani a 

társadalmi érdekcsoportok szerepének 

növekedését és hozzájárulásuk erısítését a 

szabványok kidolgozása terén. 

(15) A szabványok jelentıs hatást 

gyakorolhatnak a társadalomra, különösen 

a polgárok biztonságára és kényelmére, a 

hálózatok hatékonyságára, a környezetre, a 

munkavállalók biztonságára és 

körülményeire, a hozzáférhetıségre és 

egyéb politikai területekre. Ezért a 

fogyasztókat, köztük a fogyatékossággal 

élıket, a közegészségügyet, a környezetet 

és más társadalmi érdekcsoportokat, köztük 

a munkaadókat és a munkavállalókat 

(„szociális partnereket”) képviselı 

szervezetek támogatásával szükséges 

biztosítani a köz- és társadalmi érdekeket 

képviselı érdekcsoportok szerepének 

növekedését és hozzájárulásuk erısítését a 

szabványok kidolgozása terén.  

 

Módosítás  16 
Rendeletre irányuló javaslat 
15 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A legtöbb tagállam hatóságai 

csekély érdeklıdést mutatnak a 

szabványok kidolgozási folyamatában való 

részvétel iránt annak ellenére, hogy a 

szabványosítás fontos eszközt jelent az 

uniós politikák és jogalkotás támogatása 

terén. E rendeletnek ennélfogva 

biztosítania kell a hatóságok részvételét a 

Bizottság által kért szabványok fejlesztését 

vagy felülvizsgálatát tükrözı valamennyi 

nemzeti mőszaki bizottságban. A nemzeti 

hatóságok részvétele alapvetı fontosságú 

a jogszabályok megfelelı mőködése 

szempontjából az „új megközelítés” részét 

képezı területeken, és annak elkerülése 

érdekében is, hogy a harmonizált 

szabványok ellen utólag kifogást 
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emeljenek; 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szabványoknak a termékek és 

szolgáltatások teljes életciklusa során a 

lehetı legnagyobb mértékben figyelembe 

kell venniük a környezeti hatásokat. A 

Bizottság Közös Kutatóközpontja fontos és 

nyilvánosan elérhetı eszközöket fejlesztett 

ki az említett hatásoknak az életciklus 

során történı elemzésére. 

(16) A szabványoknak a termékek és 

szolgáltatások teljes életciklusa során 

figyelembe kell venniük a környezeti 

hatásokat. A Bizottság Közös 

Kutatóközpontja (JRC) fontos és 

nyilvánosan elérhetı eszközöket fejlesztett 

ki az említett hatásoknak az életciklus 

során történı elemzésére. E rendeletnek 

ennélfogva biztosítania kell, hogy a JRC 

aktív szerepet tölthessen be az európai 

szabványosítási rendszerben. 

 

Módosítás  18 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A Bizottság és az európai 

szabványosítási rendszer közötti 

együttmőködés életképessége a 

szabványok kidolgozása iránti jövıbeli 

kérések elırelátó tervezésétıl függ. Ez a 

tervezés különösen az érdekelt felek 

hozzájárulása révén fejleszthetı. Mivel a 

98/34/EK irányelv már rendelkezik az 

európai szabványügyi testületek európai 

szabványok kidolgozása iránti felkérésének 

lehetıségérıl, indokolt jobb és átláthatóbb 

tervezést bevezetni egy valamennyi olyan, 

szabvány kidolgozására vonatkozó kérést 

tartalmazó éves munkaprogramban, 

amelyet a Bizottság az európai 

szabványügyi testületek elé kíván 

terjeszteni. 

(17) A Bizottság és az európai 

szabványosítási rendszer közötti 

együttmőködés életképessége a 

szabványok kidolgozása iránti jövıbeli 

kérések elırelátó tervezésétıl függ. Ez a 

tervezés különösen az érdekelt felek 

hozzájárulása révén fejleszthetı, az 

érdekelt felek körében történı 

véleménygyőjtést és a közöttük való 

információcserét szolgáló mechanizmusok 

bevezetése által.  Mivel a 98/34/EK 

irányelv már rendelkezik az európai 

szabványügyi szervezetek európai 

szabványok kidolgozása iránti felkérésének 

lehetıségérıl, indokolt jobb és átláthatóbb 

tervezést bevezetni egy valamennyi olyan, 

szabvány kidolgozására vonatkozó kérést 

tartalmazó éves munkaprogramban, 

amelyet a Bizottság az európai 

szabványügyi szervezetek elé kíván 

terjeszteni. Mivel azonban a szabványok 
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elsısorban piaci eszközök, magas szintő 

együttmőködést kell biztosítani az európai 

szabványügyi szervezetek és a Bizottság 

között az éves európai szabványosítási 

munkaprogram kidolgozása során annak 

biztosítása érdekében, hogy a Bizottság 

által az európai szabványügyi 

szervezetektıl kérni kívánt szabványok 

piacvezéreltek legyenek. 

 

Módosítás  19 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Jobb konzultáció szükséges a 

Bizottság és az európai szabványügyi 

szervezetek között az új szabványosítási 

munkára irányuló kérelem kiállítása elıtt 

is annak lehetıvé tétele érdekében, hogy 

az európai szabványügyi szervezetek 

elemezzék a javasolt tárgykör piaci 

relevanciáját, biztosítsák, hogy ez a 

jogalkotó által kitőzött szakpolitikai célok 

eléréséhez szükséges technikai eszközök 

meghatározására korlátozódjék, valamint 

gyorsabb választ adjanak arra 

vonatkozóan, hogy a kért szabványosítási 

munkát vállalni tudják-e. 

 

Módosítás  20 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17b) A szabványosítási folyamat 

felgyorsítása és valamennyi érdekelt fél e 

folyamatban való részvételének lehetıvé 

tétele érdekében az európai és nemzeti 

szabványügyi szervezeteknek 

munkamódszereikben a lehetı legnagyobb 

mértékben fel kell használniuk az 

információs és kommunikációs 

technológiákat. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Több, termékek forgalmazására 

vonatkozó feltételeket harmonizáló 

irányelv megállapítja, hogy a Bizottság 

felkérheti az európai szabványügyi 

testületeket harmonizált európai 

szabványok kidolgozására, amelyek 

alapján vélelmezhetı az alkalmazandó 

alapvetı követelményeknek való 

megfelelés. Több jogi aktus azonban 

számos rendelkezést tartalmaz e 

szabványokkal szembeni kifogásokról, 

amennyiben a szabványok nem vagy nem 

teljesen felelnek meg az alkalmazandó 

követelményeknek. A gazdasági 

szereplıket és az európai szabványügyi 

testületeket elbizonytalanító eltérı 

rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 

aktusok tartalmaznak: A gazdasági 

szereplıket és az európai szabványügyi 

szerveket elbizonytalanító eltérı 

rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 

aktusok tartalmaznak: az egyéni 

védıeszközökre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1989. 

december 21-i 89/686/EGK tanácsi 

irányelv, a polgári felhasználású 

robbanóanyagok forgalomba hozatalára és 

felügyeletére vonatozó rendelkezések 

harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 

robbanásveszélyes légkörben való 

használatra szánt felszerelésekre és 

védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1994. 

március 23-i 94/9/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv, a kedvtelési célú vízi 

jármővekre vonatkozó tagállami törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítésérıl szóló, 1994. június 16-i 

94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, a felvonókra vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1995. 

június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és 

(18) Több, termékek forgalmazására 

vonatkozó feltételeket harmonizáló 

irányelv megállapítja, hogy a Bizottság 

felkérheti az európai szabványügyi 

szervezeteket harmonizált európai 

szabványok kidolgozására, amelyek 

alapján vélelmezhetı az alkalmazandó 

alapvetı követelményeknek való 

megfelelés. Több jogi aktus azonban 

számos rendelkezést tartalmaz e 

szabványokkal szembeni kifogásokról, 

amennyiben a szabványok nem vagy nem 

teljesen felelnek meg az alkalmazandó 

követelményeknek. A gazdasági 

szereplıket és az európai szabványügyi 

testületeket elbizonytalanító eltérı 

rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 

aktusok tartalmaznak: A gazdasági 

szereplıket és az európai szabványügyi 

szervezeteket elbizonytalanító eltérı 

rendelkezéseket különösen az alábbi jogi 

aktusok tartalmaznak: az egyéni 

védıeszközökre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1989. 

december 21-i 89/686/EGK tanácsi 

irányelv, a polgári felhasználású 

robbanóanyagok forgalomba hozatalára és 

felügyeletére vonatozó rendelkezések 

harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 

robbanásveszélyes légkörben való 

használatra szánt felszerelésekre és 

védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1994. 

március 23-i 94/9/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv, a kedvtelési célú vízi 

jármővekre vonatkozó tagállami törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítésérıl szóló, 1994. június 16-i 

94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, a felvonókra vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1995. 

június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelv, a nyomástartó 

berendezésekre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1997. 

május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv, a mérımőszerekrıl szóló, 

2004. március 31-i 98/34/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, a 

pirotechnikai termékek forgalomba 

hozataláról szóló, 2007. május 23-i 

2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, az egyszerő nyomástartó 

edényekrıl szóló, 2009. szeptember 16-i 

2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a nem automatikus mőködéső 

mérlegekrıl szóló, 2009. április 23-i 

2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv Ennélfogva szükséges e 

rendeletbe belefoglalni a termékek 

forgalomba hozatalának közös 

keretrendszerérıl, valamint a 93/465/EGK 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezésérıl szóló, 2008. július 9-i 

768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozatban meghatározott egységes 

eljárást, valamint ezen irányelvek érintett 

rendelkezéseit hatályon kívül helyezni. 

tanácsi irányelv, a nyomástartó 

berendezésekre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítésérıl szóló, 1997. 

május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv, a mérımőszerekrıl szóló, 

2004. március 31-i 98/34/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, a 

pirotechnikai termékek forgalomba 

hozataláról szóló, 2007. május 23-i 

2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, az egyszerő nyomástartó 

edényekrıl szóló, 2009. szeptember 16-i 

2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és a nem automatikus mőködéső 

mérlegekrıl szóló, 2009. április 23-i 

2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv. Ennélfogva szükséges e 

rendeletbe belefoglalni a termékek 

forgalomba hozatalának közös 

keretrendszerérıl, valamint a 93/465/EGK 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezésérıl szóló, 2008. július 9-i 

768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozatban meghatározott egységes 

eljárást, valamint ezen irányelvek érintett 

rendelkezéseit hatályon kívül helyezni, az 

Európai Parlamentre is kiterjesztve ezen 

túlmenıen azt a jogot, hogy kifogást 

emeljen az olyan harmonizált szabványok 

ellen, amelyek nem vagy nem teljes 

mértékben fedik le a megfelelı jogszabály 

valamennyi alkalmazandó 

alapkövetelményét, amennyiben azt a 

rendes jogalkotási eljárás keretében 

fogadták el. 

Indokolás 

Lásd az európai szabványosítás jövıjérıl szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 25. 

bekezdésének megfogalmazását. Mivel az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú félként 

vesz részt a rendes jogalkotási eljárásban, jogos az Európai Parlamentre is kiterjeszteni a 

harmonizált szabványok kifogásolásának jogát. 

Módosítás  22 
Rendeletre irányuló javaslat 
19 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A hatóságoknak a hardverek, (19) A hatóságoknak a hardverek, 
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szoftverek és informatikai szolgáltatások 

közbeszerzése során jobban figyelembe 

kellene venniük a releváns szabványok 

széles körébıl fakadó lehetıségeket, 

például olyan szabványok kiválasztása 

révén, amelyek alkalmazására valamennyi 

érdekelt szállító képes. Ez élénkítené a 

versenyt, és csökkentené a gyártóhoz 

kötöttség veszélyét. A vízügyi, 

energiaipari, közlekedési és postai 

ágazatban mőködı ajánlatkérık beszerzési 

eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 

március 31-i 2004/17/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 

beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerzıdések odaítélési 

eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 

március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv úgy 

rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 

mőszaki elıírást a következıkre vagy 

azokkal egyenértékőekre történı 

hivatkozással kell kidolgozni: az építési 

beruházási munkák tervezésére, számítási 

módszerére és kivitelezésére, valamint a 

termékek felhasználására vonatkozó 

európai szabványokat közzétevı nemzeti 

szabványok, európai mőszaki 

tanúsítványok, közös mőszaki elıírások, 

nemzetközi szabványok, az európai 

szabványügyi szervezetek által létrehozott 

egyéb mőszaki hivatkozási rendszerek 

vagy – ezek hiányában – nemzeti 

szabványok, nemzeti mőszaki 

tanúsítványok, illetve nemzeti mőszaki 

elıírások. Az információs és 

kommunikációs technológiák területén a 

szabványokat azonban gyakran más 

szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 

és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 

2004/18/EK irányelvben meghatározott 

szabványok vagy tanúsítványok egyik 

kategóriájába sem. Ezért szükséges 

biztosítani annak lehetıségét, hogy 

közbeszerzések esetén a mőszaki elıírások 

hivatkozhassanak az információs és 

kommunikációs technológiák területén 

kidolgozott szabványokra annak 

érdekében, hogy lépést tartsanak az 

szoftverek és informatikai szolgáltatások 

közbeszerzése során jobban figyelembe 

kellene venniük a releváns mőszaki 

elıírások széles körébıl fakadó 

lehetıségeket, például olyan mőszaki 

elıírások  kiválasztása révén, amelyek 

alkalmazására valamennyi érdekelt szállító 

képes. Ez élénkítené a versenyt, és 

csökkentené a gyártóhoz kötöttség 

veszélyét. A vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai ágazatban mőködı 

ajánlatkérık beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-

i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és az építési beruházásra, az 

árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerzıdések 

odaítélési eljárásainak összehangolásáról 

szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv úgy 

rendelkezik, hogy közbeszerzések esetén a 

mőszaki elıírást a következıkre vagy 

azokkal egyenértékőekre történı 

hivatkozással kell kidolgozni: az építési 

beruházási munkák tervezésére, számítási 

módszerére és kivitelezésére, valamint a 

termékek felhasználására vonatkozó 

európai szabványokat közzétevı nemzeti 

szabványok, európai mőszaki 

tanúsítványok, közös mőszaki elıírások, 

nemzetközi szabványok, az európai 

szabványügyi szervezetek által létrehozott 

egyéb mőszaki hivatkozási rendszerek 

vagy – ezek hiányában – nemzeti 

szabványok, nemzeti mőszaki 

tanúsítványok, illetve nemzeti mőszaki 

elıírások. Az információs és 

kommunikációs technológiák területén a 

mőszaki elıírásokat azonban gyakran más 

szabványalkotó szervezetek dolgozzák ki, 

és nem tartoznak a 2004/17/EK és a 

2004/18/EK irányelvben meghatározott 

szabványok vagy tanúsítványok egyik 

kategóriájába sem. Ezért szükséges 

biztosítani annak lehetıségét, hogy 

közbeszerzések esetén a mőszaki elıírások 

hivatkozhassanak az információs és 

kommunikációs technológiák területén 

kidolgozott mőszaki elıírásokra annak 

érdekében, hogy lépést tartsanak az 
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információs és kommunikációs 

technológiák terén zajló gyors fejlıdéssel, 

elısegítsék a határon átnyúló 

szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 

versenyt és elımozdítsák az 

interoperabilitást és innovációt. 

információs és kommunikációs 

technológiák terén zajló gyors fejlıdéssel, 

elısegítsék a határon átnyúló 

szolgáltatások nyújtását, serkentsék a 

versenyt és elımozdítsák az 

interoperabilitást és innovációt. 

 

Módosítás  23 
Rendeletre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az információs és kommunikációs 

technológiák területén néhány szabványt 

nem a kereskedelem technikai akadályairól 

szóló megállapodás 3. mellékletében 

megállapított feltételeknek megfelelıen 

dolgoztak ki. Ezért e rendelet eljárást ír elı 

az információs és kommunikációs 

technológiák területén a közbeszerzések 

során alkalmazható szabványok 

kiválasztására az érdekeltek – ideértve az 

európai szabványügyi testületeket, 

vállalkozásokat és hatóságokat is – széles 

körének bevonásával. Továbbá e rendelet – 

egy, a jellemzıiket tartalmazó lista 

formájában – meghatározza ezen 

szabványok és a hozzájuk kapcsolódó 

szabványosítási eljárások követelményeit. 

Ezekkel a jellemzıkkel biztosítható a 

közpolitikai célok és a társadalmi 

szükségletek tiszteletben tartása, és a 

szabványosítás nemzetközi szervezetei 

részére a WTO-nál kidolgozott 

követelményeken alapulnak. 

(20) Az információs és kommunikációs 

technológiák területén néhány mőszaki 

elıírást nem a kereskedelem technikai 

akadályairól szóló megállapodás 3. 

mellékletében megállapított feltételeknek 

megfelelıen dolgoztak ki. Ezért e rendelet 

eljárást ír elı az információs és 

kommunikációs technológiák területén a 

közbeszerzések során alkalmazható 

mőszaki elıírások kiválasztására az 

érdekeltek – ideértve az európai 

szabványügyi szervezeteket, 

vállalkozásokat és hatóságokat is – széles 

körének bevonásával. Továbbá e rendelet – 

egy, a jellemzıiket tartalmazó lista 

formájában – meghatározza ezen mőszaki 

elıírások és a hozzájuk kapcsolódó 

kidolgozási eljárások követelményeit. 

Ezekkel a jellemzıkkel biztosítható a 

közpolitikai célok és a társadalmi 

szükségletek tiszteletben tartása, és a 

szabványosítás nemzetközi szervezetei 

részére a WTO-nál kidolgozott 

követelményeken alapulnak. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az innováció és szabványosított 

megoldások közötti verseny serkentése 

érdekében egy adott mőszaki elıírás 

(21) Az innováció és a verseny serkentése 

érdekében egy adott mőszaki elıírás 

elismerése nem akadályozhatja meg, hogy 
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elismerése nem akadályozhatja meg, hogy 

az adott elıírással versenyzı más mőszaki 

elıírás is elismerjenek e rendelet 

rendelkezései alapján. Az elismerést a 

teljesített jellemzık alapján indokolt 

megadni, ha az adott mőszaki elıírás eléri 

a piaci elfogadottság minimálisan 

meghatározott szintjét. A piaci 

elfogadottság nem értelmezendı az adott 

megoldás széles körő piaci 

alkalmazásaként. 

valamely mőszaki elıírást is elismerjenek e 

rendelet rendelkezései alapján. Az 

elismerést a teljesített jellemzık alapján 

indokolt megadni, ha az adott mőszaki 

elıírás eléri a jelentıs szintő piaci 

elfogadottságot. 

Indokolás 

A szabványosított megoldások nem lehetnek egymással ellentétesek. A szabványoknak 

egymással összhangban kell állniuk. A szabványosított mőszaki megoldásoknak egyenlı 

lehetıségeket kell biztosítaniuk a vállalkozások számára, hogy a formatervezés és a 

szolgáltatások tekintetében versenyképesek lehessenek. A fogyasztók számára a szabványosított 

mőszaki megoldásoknak egyértelmő jelzéssel kell szolgálniuk arra nézve, hogy mit 

vásároljanak. 

Módosítás  25 
Rendeletre irányuló javaslat 
22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az információs és kommunikációs 

technológiák területén kiválasztott 

szabványok hozzájárulhatnak az európai 

közigazgatások közötti átjárhatósági 

eszközökrıl (ISA) szóló, 2009. szeptember 

16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 

2010–2015 közötti idıszakra egy, az 

európai közigazgatások, közösségi 

intézmények és szervek közötti 

átjárhatósági megoldásokról szóló 

programot hoz létre, amely az 

átjárhatóságot megkönnyítı közös és 

megosztott megoldásokat nyújt. 

(22) Az információs és kommunikációs 

technológiák területén kiválasztott mőszaki 

elıírások hozzájárulhatnak az európai 

közigazgatások közötti átjárhatósági 

eszközökrıl (ISA) szóló, 2009. szeptember 

16-i 922/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat végrehajtásához, amely a 

2010–2015 közötti idıszakra egy, az 

európai közigazgatások, közösségi 

intézmények és szervek közötti 

átjárhatósági megoldásokról szóló 

programot hoz létre, amely az 

átjárhatóságot megkönnyítı közös és 

megosztott megoldásokat nyújt. 
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Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 
23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Elıfordulhatnak olyan helyzetek az 

információs és kommunikációs 

technológiák terén, amikor helyénvaló 

lehet bizonyos szabványok uniós szintő 

használatának vagy az azoknak történı 

megfelelés uniós szinten való elıírása az 

egységes piaccal való együttmőködési 

képesség biztosítása és a felhasználók 

választási szabadságának javítása 

érdekében. Más esetekben elıfordulhat, 

hogy bizonyos európai szabványok már 

nem felelnek meg a fogyasztók igényeinek 

vagy hátráltatják a technológiai fejlıdést. 

Ezért az elektronikus hírközlı hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 

március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv lehetıvé teszi a 

Bizottság számára, hogy szükség esetén 

felkérje az európai szabványügyi 

testületeket szabványok kidolgozására, 

illetve hogy összeállítsa és az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában közzétegye a 

szabvány-, illetve elıírásjegyzéket annak 

érdekében, hogy elısegítse azok 

használatát, kötelezıvé tegye azok 

alkalmazását, vagy szabványokat és/vagy 

elıírásokat töröljön az említett jegyzékbıl. 

(23) Elıfordulhatnak olyan helyzetek az 

információs és kommunikációs 

technológiák terén, amikor helyénvaló 

lehet bizonyos szabványok uniós szintő 

használatának vagy az azoknak történı 

megfelelés uniós szinten való elıírása az 

egységes piaccal való együttmőködési 

képesség biztosítása és a felhasználók 

választási szabadságának javítása 

érdekében. Más esetekben elıfordulhat, 

hogy bizonyos európai szabványok már 

nem felelnek meg a fogyasztók igényeinek 

vagy hátráltatják a technológiai fejlıdést. 

Ezért az elektronikus hírközlı hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 

március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv lehetıvé teszi a 

Bizottság számára, hogy szükség esetén 

felkérje az európai szabványügyi 

szervezeteket szabványok kidolgozására, 

illetve hogy összeállítsa és az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában közzétegye a 

szabvány-, illetve elıírásjegyzéket annak 

érdekében, hogy elısegítse azok 

használatát, vagy szabványokat és/vagy 

elıírásokat töröljön az említett jegyzékbıl. 

Indokolás 

A szabványok nem kötelezı erejőek; önkéntességen alapulnak, és ennek továbbra is így kell 

maradnia. 

Módosítás  27 
Rendeletre irányuló javaslat 
29 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A szabványosítási tevékenységek 

finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 

szabványok vagy az egyéb szabvány 

(29) A szabványosítási tevékenységek 

finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a 

szabványok vagy az egyéb szabvány 
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jellegő dokumentumok kidolgozásához 

kapcsolódó elıkészítı és kiegészítı 

tevékenységeket. Erre elsısorban a 

kutatómunkák, a jogszabályokat elıkészítı 

dokumentumok kidolgozása, a 

laboratóriumi körvizsgálatok, valamint a 

szabványok jóváhagyása és értékelése 

esetén van szükség. A szabványosítás 

európai és nemzetközi szintő 

támogatásának tovább kell folytatódnia a 

harmadik országokkal folytatott 

együttmőködési és mőszaki 

segítségnyújtási programok keretében. A 

piacra jutás javítása és az uniós 

vállalkozások versenyképességének 

megerısítése érdekében lehetıvé kell tenni 

más szervek esetében az ajánlattételi 

felhíváson vagy adott esetben szerzıdések 

odaítélésén alapuló támogatásnyújtást. 

jellegő dokumentumok kidolgozásához 

kapcsolódó elıkészítı és kiegészítı 

tevékenységeket. Erre elsısorban a 

kutatómunkákhoz, a jogszabályokat 

elıkészítı dokumentumok kidolgozásához, 

valamint a laboratóriumi 

körvizsgálatokhoz van szükség. A 

szabványosítás európai és nemzetközi 

szintő támogatásának tovább kell 

folytatódnia a harmadik országokkal 

folytatott együttmőködési és mőszaki 

segítségnyújtási programok keretében. A 

piacra jutás javítása és az uniós 

vállalkozások versenyképességének 

megerısítése érdekében lehetıvé kell tenni 

a fenti tevékenységet ellátó szervezetek 

esetében az ajánlattételi felhíváson vagy 

adott esetben szerzıdések odaítélésén 

alapuló támogatásnyújtást. 

 

Módosítás  28 
Rendeletre irányuló javaslat 
33 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A Szerzıdés 290. cikkének 

megfelelıen a Bizottságot fel kell 

hatalmazni e rendelet mellékleteinek 

módosításai – az európai és nemzeti 

szabványügyi testületek jegyzékének 

aktualizálása, az információs és 

kommunikációs technológiák területén 

szabványok elismerésére vonatkozó 

kritériumok mőszaki fejlıdéshez történı 

igazítása, valamint a kkv-kat és társadalmi 

érdekcsoportokat képviselı szervezetekre 

vonatkozó feltételeknek nonprofit jellegük 

és a reprezentativitás vonatkozásában 

bekövetkezı további fejlıdésekhez történı 

igazítása – tekintetében jogi aktusok 

elfogadására. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság elıkészítı munkája során – 

többek között szakértıi szinten – megfelelı 

konzultációkat folytasson. 

(33) A Szerzıdés 290. cikkének 

megfelelıen a Bizottságot fel kell 

hatalmazni e rendelet mellékleteinek 

módosításai – az európai és nemzeti 

szabványügyi szervezetek jegyzékének 

aktualizálása, az információs és 

kommunikációs technológiák területén 

szabványok elismerésére vonatkozó 

kritériumok mőszaki fejlıdéshez történı 

igazítása, valamint a kkv-kat és társadalmi 

érdekcsoportokat képviselı szervezetekre 

vonatkozó feltételeknek a reprezentativitás 

vonatkozásában bekövetkezı további 

fejlıdésekhez történı igazítása – 

tekintetében jogi aktusok elfogadására. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság 

elıkészítı munkája során – többek között 

szakértıi szinten – megfelelı 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elıkészítése és kidolgozása során 

egyidejőleg, idıben és megfelelı módon 

továbbítania kell a megfelelı 

dokumentumokat az Európai 
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Parlamenthez és a Tanácshoz. 

 

Módosítás  29 
Rendeletre irányuló javaslat 
34 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A Bizottságnak a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elıkészítése és 

megfogalmazása során biztosítania kell, 

hogy a megfelelı dokumentumokat 

egyidejőleg, a kellı idıben és megfelelı 

módon eljuttassák az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz is. 

törölve 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 

alkalmazni a harmonizált szabványokkal 

szembeni, a Bizottság által indokoltnak 

tekintett kifogásokra vonatkozó 

végrehajtási határozatok elfogadására, 

amennyiben az érintett harmonizált 

szabványok hivatkozásait az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában még nem hirdették ki, 

és az adott szabvány még nem vezetett a 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályokban meghatározott alapvetı 

követelményeknek történı megfelelés 

vélelmezéséhez. 

(36) A tanácsadó bizottsági eljárást kell 

alkalmazni az éves európai 

szabványosítási munkaprogrammal és a 

harmonizált szabványokkal szembeni, a 

Bizottság által indokoltnak tekintett 

kifogásokra vonatkozó végrehajtási 

határozatok elfogadására, amennyiben az 

érintett harmonizált szabványok 

hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában még nem hirdették ki, és az adott 

szabvány még nem vezetett a vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott alapvetı követelményeknek 

történı megfelelés vélelmezéséhez. 

Indokolás 

A szabványosítási munkaprogrammal kapcsolatban konzultálni kell a tagállamokkal. 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
37 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 

harmonizált szabványokkal szembeni, a 

Bizottság által indokoltnak tekintett 

kifogásokra vonatkozó végrehajtási 

határozatok elfogadására, amennyiben az 

érintett harmonizált szabványok 

hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában már kihirdették, és a határozat 

következményekkel járhat a kapcsolódó 

alapvetı követelményeknek történı 

megfelelés vélelmezésére vonatkozóan. 

(37) A vizsgálati eljárást kell alkalmazni a 

harmonizált szabványokkal szembeni, a 

Bizottság által indokoltnak tekintett 

kifogásokra vonatkozó végrehajtási 

határozatok elfogadására, amennyiben az 

érintett harmonizált szabványok 

hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában már kihirdették, és a határozat 

következményekkel járhat a kapcsolódó 

alapvetı követelményeknek történı 

megfelelés vélelmezésére vonatkozóan. A 

nemzeti hatóságoknak nemzeti 

szabványügyi szervezeteiken keresztül 

közre kell mőködniük a szabányosítási 

folyamatban annak érdekében, hogy a 

harmonizált szabványok státuszának 

módosításai minimálisra csökkenjenek e 

szabványok hivatkozásainak az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában történı 

kihirdetése után. 

 

Módosítás  32 
Rendeletre irányuló javaslat 
39 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Ezért a 98/34/EK, 89/686/EGK, 

93/15/EGK, 94/9/EK, 94/25/EK, 

95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 

2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK és 

2009/23/EK irányelvet ezért ennek 

megfelelıen módosítani kell. 

(39) Ezért a 89/686/EGK, 93/15/EGK, 

94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 

98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 

2009/105/EK és 2009/23/EK irányelvet 

ennek megfelelıen módosítani kell. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet szabályokat állapít meg az 

európai szabványügyi szervezetek, a 

nemzeti szabványügyi testületek és a 

Bizottság közötti együttmőködés, az uniós 

jogszabályok és politikák végrehajtása 

E rendelet szabályokat állapít meg az 

európai szabványügyi szervezetek, a 

nemzeti szabványügyi szervezetek és a 

Bizottság közötti együttmőködés, az uniós 

jogszabályok és politikák végrehajtása 
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érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 

vonatkozó európai szabványok és európai 

szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozása, az információs és 

kommunikációs technológiák (a 

továbbiakban: IKT) területén mőszaki 

elıírások elismerése, valamint az európai 

szabványosítás finanszírozása tekintetében. 

érdekében a termékekre és szolgáltatásokra 

vonatkozó európai szabványok és európai 

szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozása, az információs és 

kommunikációs technológiák (a 

továbbiakban: IKT) területén mőszaki 

elıírások elismerése, az európai 

szabványosítás finanszírozása, valamint az 

érdekelt felek európai szervezeteinek 

kiegyensúlyozott képviseletét biztosító 

feltételek tekintetében. 

 (E módosítás a szöveg egészére vonatkozik. 

Elfogadása esetén az egész szövegben 

megfelelı változtatásra van szükség.) 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) „szabvány”: ismételt vagy folyamatos 

alkalmazás céljára jóváhagyott mőszaki 

elıírás, amelynek betartása nem kötelezı, 

és amely a következı kategóriák 

valamelyikébe tartozik: 

(1) „szabvány”: konszenzus révén 

megállapított, egy elismert szabványügyi 

szervezet által ismételt vagy folyamatos 

használat céljára jóváhagyott mőszaki 

elıírás, amelynek betartása nem kötelezı, 

és amely a következı kategóriák 

valamelyikébe tartozik: 

 

Módosítás  35 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „nemzetközi szabvány”: egy nemzetközi 

szabványügyi testület által elfogadott 

szabvány; 

a) „nemzetközi szabvány”: valamely 

nemzetközi szabványügyi szervezet által 

elfogadott szabvány; 

 

Módosítás  36 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „európai szabvány”: valamely európai b) „európai szabvány”: valamely európai 



 

 

 PE493.558/ 22 

 HU 

szabványügyi testület által elfogadott 

szabvány; 

szabványügyi szervezet által elfogadott 

szabvány, amelyet azonos nemzeti 

szabványként való közzététele révén 

hajtanak végre, és amely kötelezi a 

nemzeti szabványügyi szervezeteket a 

létezı és ütközı nemzeti szabványok 

visszavonására; 

 

Módosítás  37 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság 

kérésére az uniós harmonizációs 

jogszabályokban történı alkalmazás céljára 

elfogadott európai szabvány; 

c) „harmonizált szabvány”: a Bizottság 

kérésére az uniós harmonizációs 

jogszabályokban történı alkalmazás céljára 

elfogadott európai szabvány, amelynek 

hivatkozását az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában közzéteszik; 

 

Módosítás  38 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „nemzeti szabvány”: egy nemzeti 

szabványügyi testület által elfogadott 

szabvány; 

d) „nemzeti szabvány”: valamely nemzeti 

szabványügyi szervezet által elfogadott 

szabvány; 

 

Módosítás  39 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „IKT-szabvány”: az információs és 

kommunikációs technológiák területén 

elfogadott szabvány. 

törölve 

 

Módosítás  40 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 4 pont – bevezetı rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) „mőszaki elıírás”: egy 

dokumentumban szereplı részletes leírás, 

amely az alábbi tulajdonságok 

valamelyikét határozza meg: 

(4) „mőszaki elıírás”: egy olyan 

dokumentumban szereplı részletes leírás, 

amely megszabja, hogy valamely 

terméknek, folyamatnak, szolgáltatásnak 

vagy rendszernek mely elıírásoknak kell 

megfelelnie, és amely az alábbi 

tulajdonságok valamelyikét határozza meg: 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 4 pont – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy termék elıírt tulajdonságai, ilyen 

például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, interoperabilitás, a biztonság 

vagy a méretek, beleértve a termékre 

alkalmazandó olyan követelményeket, mint 

a termék megnevezése, a szóhasználat, 

jelzések a vizsgálat és a vizsgálati 

módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy 

címkézés és a megfelelıségértékelési 

eljárások; 

a) egy termék elıírt tulajdonságai, ilyen 

például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, interoperabilitás, a 

környezetvédelmi, közegészségügyi 

szempont, a biztonság vagy a méretek, 

beleértve a termékre alkalmazandó olyan 

követelményeket, mint a termék 

megnevezése, a szóhasználat, jelzések a 

vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a 

csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a 

megfelelıségértékelési eljárások; 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 4 pont – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy szolgáltatás elıírt tulajdonságai, 

ilyen például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, az interoperabilitás, a 

biztonság, beleértve a szolgáltatóra 

alkalmazandó olyan követelményeket, mint 

a szolgáltatás igénybevevıinek 

rendelkezésére bocsátott, a 2006/123/EK 

irányelv 22. cikkének (1)–(3) 

bekezdésében említett információk; 

c) egy szolgáltatás elıírt tulajdonságai, 

ilyen például a minıségi színvonal, a 

teljesítmény, az interoperabilitás, a 

környezetvédelmi, közegészségügyi 

szempont, a biztonság, beleértve a 

szolgáltatóra alkalmazandó olyan 

követelményeket, mint a szolgáltatás 

igénybevevıinek rendelkezésére bocsátott, 

a 2006/123/EK irányelv 22. cikkének (1)–

(3) bekezdésében említett információk; 
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Módosítás  43 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 4 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) „IKT mőszaki elıírás”: az 

információs és kommunikációs 

technológiák területén elfogadott mőszaki 

elıírás; 

 

Módosítás  44 
Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 7 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) „nemzeti szabványügyi szervezet”: az 

Ia. mellékletben említett szervezet; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az európai és nemzeti szabványügyi 

testület legkésıbb a munkaprogram 

közzétételekor értesíti annak elkészültérıl 

az európai és nemzeti szabványügyi 

testületeket, valamint a Bizottságot. 

(4) Az európai és nemzeti szabványügyi 

szervezet legkésıbb két hónappal a 

munkaprogram közzététele elıtt értesíti 

annak elkészültérıl az európai és nemzeti 

szabványügyi szervezeteket, valamint a 

Bizottságot, ez utóbbiak pedig legkésıbb 

egy hónappal az értesítést követıen 

megküldik az észrevételeiket. 

 

Módosítás  46 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabványügyi testületek nem 

emelhetnek kifogást egy adott 

szabványosításnak valamely európai 

szabványügyi testület munkaprogramjába 

(5) A nemzeti szabványügyi szervezetek 

nem emelhetnek kifogást egy adott 

szabványosításnak valamely európai 

szabványügyi szervezet munkaprogramjába 
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történı felvétele iránt. történı felvétele ellen, amikor belsı piaci 

vonatkozású, kedvezıtlen észrevételeknek 

adnak hangot. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 

testületek – kérésre – a többi európai és 

nemzeti szabványügyi testület és a 

Bizottság számára elküldik minden 

nemzeti és európai szabvány, illetve 

európai szabvány jellegő dokumentum 

tervezetét. 

(1) Az európai és nemzeti szabványügyi 

szervezetek – kérésre – a többi európai és 

nemzeti szabványügyi szervezet és a 

Bizottság számára legalább elektronikus 

formában elküldik minden nemzeti és 

európai szabvány, illetve európai szabvány 

jellegő dokumentum tervezetét. A nemzeti 

szabványtervezetek címét az adott nemzeti 

nyelv mellett angolul is elküldik. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az európai és nemzeti szabványügyi 

testületek kötelesek haladéktalanul 

válaszolni és figyelembe venni a többi 

európai és nemzeti szabványügyi testület 

és a Bizottság részérıl benyújtott 

észrevételt. 

(2) Az európai és nemzeti szabványügyi 

szervezetek kötelesek két hónapon belül 

válaszolni és figyelembe venni a többi 

európai és nemzeti szabványügyi szervezet 

és a Bizottság részérıl benyújtott 

észrevételt. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) szabványtervezeteiket oly módon teszik 

közzé, hogy más tagállamban letelepedett 

felek azokra vonatkozó észrevételeket 

tehessenek; 

a) oly módon biztosítják a nemzeti 

szabványtervezeteik közzétételéhez való 

hozzáférést, hogy minden érintett fél, 

különösen a más tagállamban letelepedett 

felek észrevételeket tehessenek a 
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tervezetekre vonatkozóan; 

 

Módosítás  50 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Valamely európai szabvány 

elıkészítése során vagy jóváhagyása után 

a nemzeti szabványügyi szervezetek nem 

tehetnek olyan lépéseket, amelyek 

sérthetnék a tervezett harmonizációt, és a 

szóban forgó területen különösen nem 

tehetnek közzé új vagy felülvizsgált 

nemzeti szabványt, amely bármely 

érvényes európai szabvánnyal nem áll 

teljes mértékben összhangban. Az új 

európai szabvány kihirdetése után minden 

ütközı nemzeti szabványt vissza kell 

vonni. 

 

Módosítás  51 
Rendeletre irányuló javaslat 
4 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 Az internet és az információs és 

kommunikációs technológiák használata 

a szabványosítási rendszerben 

 A nemzeti és az európai szabványügyi 

szervezetek elısegítik az internet és az 

információs és kommunikációs 

technológiák szabványosítási rendszerben 

való használatát, különösen az alábbiak 

révén: 

 a) valamennyi érintett fél számára 

könnyen használható, online konzultációs 

mechanizmus biztosítása a 

szabványtervezetekre vonatkozó 

észrevételek benyújtásához; továbbá 

 b) a mőszaki bizottságok számára 

lehetıség szerint virtuális ülések (többek 

között webkonferenciák vagy 
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videokonferenciák) szervezése. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai szabványügyi testületek 

biztosítják a kis- és középvállalkozások (a 

továbbiakban: kkv-k), a fogyasztóvédelmi 

szervezetek, a környezetvédelmi és 

társadalmi érdekcsoportok megfelelı – 

különösen a III. mellékletben említett 

szervezeteken keresztül történı – 

részvételét a politika kialakítása során, 

valamint legalább az európai szabványok 

és szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozásának alábbi szakaszaiban: 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek 

ösztönzik és megkönnyítik valamennyi 

érintett érdekelt fél, többek között a 

hatóságok, ideértve a piacfelügyeleti 

hatóságokat,a kkv-k, a fogyasztók 

érdekeit, köztük a fogyatékossággal élı 

személyek érdekeit képviselı szervezetek, 

a környezetvédelmi és társadalmi 

érdekcsoportok, ideértve a szociális 

partnereket, megfelelı – különösen a III. 

mellékletben említett, érdekelt feleket 

képviselı szervezeteken keresztül történı – 

részvételét a politika kialakítása során, 

valamint legalább az európai szabványok 

és szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozásának alábbi szakaszaiban: 

 

Módosítás  53 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) konszenzusépítés; 

 

Módosítás  54 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az európai szabványügyi szervezetek 

ösztönzik és megkönnyítik az érdekelt 

felek e rendelet III. számú mellékletében 

említett szervezeteinek hatékony 

részvételét képviseletük erısítése 
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érdekében. Az ilyen részvétel nem jelenti 

azt, hogy a fenti szervezeteknek szavazati 

vagy vétójogot kell adni a 

szabványfejlesztés folyamata során. 

 

Módosítás  55 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az európai szabványügyi testületek a 

mőszaki szinten biztosítják a 

vállalkozások, kutatóközpontok, 

egyetemek és minden egyéb jogi személy 

megfelelı képviseletét a jelentıs politikai 

vagy mőszaki innovációs hatású új 

területekre vonatkozó szabványalkotói 

tevékenységek során, ha az érintett jogi 

személyek az adott területtel kapcsolatos és 

az Európai Unió által, egy kutatási és 

technológiai fejlesztési tevékenységekre 

vonatkozó többéves keretprogram 

keretében finanszírozott projektben 

vesznek részt. 

(2) Az európai szabványügyi szervezetek a 

mőszaki szinten megkönnyítik a 

vállalkozások, kutatóközpontok, a 

Bizottság Közös Kutatóközpontja, 

egyetemek, tagállami piacfelügyeleti 

hatóságok, szociális partnerek és minden 

egyéb jogi személy megfelelı képviseletét 

a jelentıs politikai vagy mőszaki 

innovációs hatású új területekre vonatkozó 

szabványalkotói tevékenységek során, ha 

az érintett jogi személyek az adott területtel 

kapcsolatos és az Európai Unió által, egy 

kutatási, innovációs és technológiai 

fejlesztési tevékenységekre vonatkozó 

többéves keretprogram keretében 

finanszírozott projektben vesznek részt. 

 

Módosítás  56 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 A kkv-k szabványokhoz való hozzáférése 

 1. A nemzeti szabványügyi szervezetek a 

nemzeti delegálás elvének megfelelıen 

ösztönzik és megkönnyítik a kkv-k 

számára a szabványokhoz és azok 

kidolgozásához való hozzáférést, 

különösen az alábbiak révén: 

 a) a honlapjukon díjmentesen 

rendelkezésre bocsátják a szabványok 

kivonatát; 

 b) éves munkaprogramjukban 

meghatározzák a kkv-k érdeklıdésére 
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különösen számot tartó szabványosítási 

projekteket; 

 c) a kkv-k számára hozzáférést 

biztosítanak a szabványosítási 

tevékenységekhez anélkül, hogy 

köteleznék ıket a nemzeti szabványosítási 

szervezetbe való belépésre; 

 d) a kkv-k számára ingyenes hozzáférést 

biztosítanak a szabványtervezetekhez; 

 2. Az (1) bekezdésben említett 

hozzáférésen kívül a nemzeti 

szabványügyi szervezetek a nemzeti 

delegálás elvének megfelelıen ösztönzik 

és megkönnyítik a mikro- és 

kisvállalkozások számára a 

szabványokhoz és azok kidolgozásához 

való hozzáférést, különösen az alábbiak 

révén: 

 a) egyedi díjakat alkalmaznak a 

szabványokhoz való hozzáférés esetében, 

és csökkentett áron kínálnak 

szabványcsomagokat; 

 b) ingyenes hozzáférést vagy legalább 

egyedi díjakat biztosítanak a 

szabványosítási tevékenységekben való 

részvételhez. 

 3. Nemzeti szinten kell maghatározni, 

hogy kinek a feladatkörébe tartozik az (1) 

és a (2) bekezdésben foglaltak 

következtében keletkezı költségek 

fedezése. 

 4. A nemzeti szabványügyi szervezetek 

kétévente jelentést küldenek az európai 

szabványügyi szervezetek számára az (1) 

és (2) bekezdés szerinti elıírásoknak való 

megfelelés érdekében tett lépéseikrıl, 

valamint a kkv-k szabványosítási 

tevékenységeikben való részvételének 

fokozását szolgáló egyéb intézkedésekrıl. 

A nemzeti szabványügyi szervezetek e 

jelentést honlapjukon is közzéteszik. 

 

Módosítás  57 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 
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 A kkv-k érdekét szolgáló bevált 

gyakorlatok cseréje 

 A nemzeti szabványügyi szervezetek 

megosztják egymással az arra irányuló 

bevált gyakorlatokat, hogy a kkv-k 

szabványosítási tevékenységekben való 

részvételét növeljék és a szabványok 

használatát bıvítsék és megkönnyítsék. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 c cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5c. cikk 

 A hatóságok európai szabványosítási 

folyamatban való részvétele 

 A tagállamok ösztönzik a hatóságok, 

köztük a piacfelügyeleti hatóságok 

részvételét a Bizottság által a 7. cikk (1) 

bekezdésével összhangban kért 

szabványok kidolgozására vagy 

felülvizsgálatára irányuló nemzeti 

szabványosítási tevékenységekben. 

Indokolás 

A hatóságok részvételének biztosítása helyett sokkal reálisabb cél részvételük ösztönzése, ezzel 

éppúgy elismerjük az általuk betöltött fontos szerepet. 

Módosítás  59 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság éves európai 

szabványosítási munkaprogramot fogad el, 

amely tartalmazza azokat az európai 

szabványokat és szabvány jellegő 

dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 

7. cikk szerint európai szabványügyi 

testületeket szándékozik felkérni. 

(1) A Bizottság az európai szabványügyi 

szervezetekkel és valamennyi érintett 

érdekelt féllel, köztük a III. számú 

mellékletben említett felekkel való 

konzultációt követıen éves európai 

szabványosítási munkaprogramot fogad el, 

amely tartalmazza azokat az európai 

szabványokat és szabvány jellegő 

dokumentumokat, amelyek kidolgozására a 

7. cikk (1) bekezdése szerint európai 
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szabványügyi szervezeteket szándékozik 

felkérni. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az (1) bekezdésben említett európai 

szabványosítási munkaprogramnak 

magában kell foglalnia az európai 

szabványosítás nemzetközi dimenzióját 

szolgáló célokat, segítve az uniós 

jogalkotást és politikákat, továbbá 

meghatározza, hogy ki milyen feladatokat 

végez a nemzetközi együttmőködés 

fejlesztése érdekében. 

 

Módosítás  61 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett európai 

szabványosítási munkaprogram 

meghatározza, hogy hogyan illeszkedik a 

szabványosítás az Európa 2020 

stratégiába, és hogyan teremthetı meg a 

stratégia és a munkaprogram közötti 

koherencia. 

 

Módosítás  62 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A Bizottság az (1) bekezdésben 

említett európai szabványosítási 

munkaprogramot közzéteszi a honlapján, 

és megküldi az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak.  
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Módosítás  63 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Közös Kutatóközpont 

 A Bizottság Közös Kutatóközpontja 

hozzájárul a 6. cikk (1) bekezdésében 

említett európai szabványosítási 

munkaprogram elıkészítéséhez, és részt 

vesz az európai szabványügyi szervezetek 

tevékenységében azáltal, hogy 

szakterületein tudományos adatokat 

szolgáltat annak biztosítása érdekében, 

hogy a szabványok figyelembe vegyék a 

gazdasági versenyképességet és a 

társadalmi szükségleteket, így a környezeti 

fenntarthatóságot és a biztonsági és 

védelmi kérdéseket is. 

 

Módosítás  64 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 

európai szabványügyi testületet európai 

szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum megadott határidın belüli 

kidolgozására. E dokumentumoknak 

piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 

kell venniük a közérdeket és konszenzuson 

kell alapulniuk. 

(1) A Bizottság felkérhet egy vagy több 

európai szabványügyi szervezetet európai 

szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum ésszerő határidın belüli 

kidolgozására. E dokumentumoknak 

piacvezéreltnek kell lenniük, figyelembe 

kell venniük a Bizottság kérésében 

világosan megjelölt politikai 

célkitőzéseket, és konszenzuson kell 

alapulniuk. Az erre irányuló kérelem 

benyújtása elıtt a Bizottság ésszerő 

határidon belül konzultációt folytat az 

európasi szabványügyi szervezetekkel, 

valamennyi érintett érdekelt féllel, 

különösen a III. mellékletben 

említettekkel, valamint – amennyiben 

megfelelı ágazati irányelv létezik – az 

ágazati irányelv által létrehozott, nemzeti 

szakértıkbıl álló bizottsággal, továbbá 

tájékoztatja az európai átláthatósági 

nyilvántartásban szereplı valamennyi 
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érdekelt felet. A Bizottság a kérelem 

benyújtása elıtt és a kérelem 

végrehajtásának értékelése során 

biztosítja a szolgáltatásokra vonatkozó 

jogi keret végrehajtását, teljes mértékben 

tiszteletben tartva az Unió és a tagállamok 

közötti, az EUMSZ-ben rögzített 

hatáskörmegosztást. A Bizottság e kérelem 

révén nem sértheti az uniós jogot 

tiszteletben tartó nemzeti joggal és 

gyakorlatokkal összhangban lévı, 

kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 

tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 

érvényesítéséhez való jogot, valamint a 

szervezett fellépéshez való jogot. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 

említett elfogadásától számított három 

hónapon belül tájékoztatja az európai 

szabványügyi testületet az európai 

szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum kidolgozása érdekében 

odaítélt támogatásról. 

(3) A Bizottság a felkérés (2) bekezdésben 

említett elfogadásától számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az európai 

szabványügyi szervezetet az európai 

szabvány vagy szabvány jellegő 

dokumentum kidolgozása érdekében 

odaítélt támogatásról. 

Indokolás 

A Bizottságnak képesnek kell lennie éppolyan gyorsan dolgozni, mint az európai szabványügyi 

szervezeteknek, akik a 7. cikk (2) bekezdésében egyhónapos határidıt kaptak. 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 

meg, hogy egy harmonizált szabvány nem 

felel meg teljesen azoknak a 

követelményeknek, amelyekre az 

vonatkozik, és amelyek a vonatkozó uniós 

jogszabályban vannak meghatározva, 

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az 

Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy 

egy harmonizált szabvány nem felel meg 

teljesen azoknak a követelményeknek, 

amelyekre az vonatkozik, és amelyek a 

vonatkozó uniós jogszabályban vannak 
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értesíti a Bizottságot. meghatározva, arról részletes indokolással 

értesíti a Bizottságot. 

Indokolás 

Lásd az európai szabványosítás jövıjérıl szóló európai parlamenti jelentés (A7-0276/2010) 25. 

bekezdésének megfogalmazását. Mivel az Európai Parlament a Tanáccsal egyenrangú félként 

vesz részt a rendes jogalkotási eljárásban, az Európai Parlamentnek jogot kell kapnia arra, 

hogy kifogást emeljen a harmonizált szabványok ellen. 

Módosítás  67 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ha a Bizottságot nem tájékoztatták 

egy harmonizált szabvánnyal szembeni 

kifogásról, vagy úgy ítélte meg, hogy a 

kifogás nem indokolt, azt késedelem 

nélkül közzéteszi az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában. 

Módosítás 68 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság honlapján közzéteszi és 

rendszeresen frissíti azoknak a 

harmonizált szabványoknak a jegyzékét, 

amelyek tekintetében a (2) bekezdésben 

említett határozat született. 

Indokolás 

A piac biztonsága szempontjából fontos, hogy a Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy nem 

ismer el egy harmonizált szabványt a jogszabálynak való megfelelést biztosító szabványként, a 

lehetı legátláthatóbb legyen. 

Módosítás 69 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett (4) A (2) bekezdés a) pontjában említett 
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határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében 

említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 

kell elfogadni. 

határozatot ésszerő határidın belül a 

megfelelı ágazati irányelv – amennyiben 

létezik ilyen irányelv – által létrehozott 

nemzeti szakértıkbıl álló bizottsággal 

folytatott egyeztetést követıen, a 18. cikk 

(2) bekezdésében említett tanácsadó 

bizottsági eljárás szerint kell elfogadni. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett 

határozatot a 18. cikk (3) bekezdésében 

említett tanácsadó vizsgálati eljárás szerint 

kell elfogadni. 

(5) A (2) bekezdés a) pontjában említett 

határozatot ésszerő határidın belül a 

megfelelı ágazati irányelv – amennyiben 

létezik ilyen irányelv – által létrehozott 

nemzeti szakértıkbıl álló bizottsággal 

folytatott egyeztetést követıen, a 18. cikk 

(3) bekezdésében említett vizsgálati eljárás 

szerint kell elfogadni. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk  
 

 Az érdekelt szervezetek értesítése 

  A Bizottság bejelentési rendszert hoz létre 

az érdekelt európai üzleti szövetségek és a 

III. mellékletben szereplı érdekelt 

szervezetek számára annak érdekében, 

hogy biztosítsa a megfelelı konzultációt és 

a piaci relevanciát az alábbiakat 

megelızıen: 

 - a 6. cikk (1) bekezdésében említett éves 

európai szabványosítási munkaprogram 

elfogadása; 

 - a 6. cikk (2) bekezdésében említett 
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szabványosítási kérelmek elfogadása; 

 - döntéshozatal a harmonizált 

szabványokkal kapcsolatos kifogásokra 

vonatkozóan, a 8. cikk (2) bekezdésének 

megfelelıen. 

Módosítás  72 
Rendeletre irányuló javaslat 
IV fejezet – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szabványok az IKT területén Mőszaki elıírások az IKT területén 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Mőszaki elıírások elismerése az IKT 

területén 

Mőszaki elıírások elismerése és 

alkalmazása az IKT területén 

 

Módosítás  74 
Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a 2004/18/EK irányelvben 

említett hatóságok javaslatára vagy saját 

kezdeményezésére a II. mellékletben 

meghatározott követelményeknek 

megfelelı, nemzeti, európai vagy 

nemzetközi szabványnak nem minısülı 

mőszaki elıírásokat IKT-szabványként 

ismerhet el. 

A Bizottság valamely tagállam javaslatára 

vagy saját kezdeményezésére, az európai 

szabványügyi szervezetekkel és 

valamennyi érintett érdekelt féllel – 

többek között a Bizottság által létrehozott, 

az IKT-szabványokkal foglalkozó, számos 

érdekelt felet bevonó európai platformmal 

– folytatott egyeztetést követıen 

határozhat a II. mellékletben 

meghatározott követelményeknek 

megfelelı, nemzeti, európai vagy 

nemzetközi szabványnak nem minısülı 

IKT mőszaki elıírások besorolásáról. 

 

Módosítás  75 
Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

IKT-szabványok használata 

közbeszerzésben 

Az IKT-ra vonatkozó mőszaki elıírások 

használata közbeszerzésben. 

 

Módosítás  76 
Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 9. cikkben említett IKT-szabványok a 

2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben, 

valamint a 2342/2002/EK rendeletben 

említett közös mőszaki elıírásnak 

minısülnek. 

Az e rendelet 9. cikkében említett IKT 

mőszaki elıírások a 2004/17/EK és a 

2004/18/EK irányelvben, valamint a 

2342/2002/EK rendeletben említett közös 

mőszaki elıírásnak minısülnek. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 

elıkészítı vagy kiegészítı munka, mint 

például tanulmányok, együttmőködési 

tevékenységek, szemináriumok, 

értékelések, összehasonlító elemzések, 

kutatómunka, laboratóriumi munka, 

laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 

megfelelıség értékelése, valamint az 

európai szabványok vagy szabvány jellegő 

dokumentumok kidolgozásának és 

felülvizsgálatának idıtartamát csökkentı 

intézkedések; 

c) az európai szabványosítással kapcsolatos 

elıkészítı vagy kiegészítı munka, mint 

például tanulmányok, együttmőködési 

tevékenységek – többek között nemzetközi 

együttmőködés –, szemináriumok, 

értékelések, összehasonlító elemzések, 

kutatómunka, laboratóriumi munka, 

laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a 

megfelelıség értékelése, valamint az 

európai szabványok vagy szabvány jellegő 

dokumentumok kidolgozásának és 

felülvizsgálatának idıtartamát csökkentı 

intézkedések, anélkül hogy ez a nyitottság, 

a minıség, az átláthatóság és a 

valamennyi érdekelt fél közötti 

konszenzus elvének kárára válna; 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 1 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az európai szabványügyi testületek 

központi titkárságainak tevékenységei, 

ideértve a politika kialakítását, a 

szabványosítási tevékenységek 

összehangolását, a technikai munka 

elıkészítését és az érdekelt felek 

információkkal való ellátását is; 

d) az európai szabványügyi szervezetek 

központi titkárságainak tevékenységei, 

ideértve a politika kialakítását, a 

szabványosítási tevékenységek 

összehangolását, a nemzetközi 

szabályozási párbeszédet, a technikai 

munka elıkészítését és az érdekelt felek 

információkkal való ellátását, valamint 

ezen információk fogyatékossággal élı 

személyek részére való eljuttatását is; 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 1 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az Európai Unió politikáinak és 

jogalkotásának elısegítésére használt 

európai szabványok vagy európai szabvány 

jellegő dokumentumok szükség szerinti 

fordítása az európai szabványügyi 

testületek munkanyelvétıl eltérı uniós 

hivatalos nyelvekre vagy kellıen indokolt 

esetben az unió hivatalos nyelveitıl eltérı 

nyelvekre; 

e) az Európai Unió politikáinak és 

jogalkotásának elısegítésére használt 

európai szabványok vagy európai szabvány 

jellegő dokumentumok fordítása az európai 

szabványügyi szervezetek munkanyelvétıl 

eltérı uniós hivatalos nyelvekre vagy 

kellıen indokolt esetben az unió hivatalos 

nyelveitıl eltérı nyelvekre; 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 1 bekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a szabványokat vagy európai szabvány 

jellegő dokumentumokat magyarázó, 

értelmezı és egyszerősítı tájékoztatások, 

ideértve az útmutatók és a legjobb 

gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 

készítését, valamint a tudatosságot növelı 

intézkedéseket is; 

f) elérhetı, a szabványokat vagy európai 

szabvány jellegő dokumentumokat 

magyarázó, értelmezı és egyszerősítı 

tájékoztatások, ideértve az útmutatók, a 

szabványkivonatok és a legjobb 

gyakorlatra vonatkozó tájékoztatások 

készítését, valamint a tudatosságot növelı 

intézkedéseket, stratégiákat és képzési 

programokat is. Ezek a tájékoztatások és 

anyagok hozzáférhetı elektronikus 
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formátumban és a fogyatékossággal élık 

számára hozzáférhetı formátumban 

állnak rendelkezésre; 

 

Módosítás  81 
Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) más testületek számára, amelyeket az (1) 

bekezdés a), c) és g) pontjában említett 

tevékenységeknek az európai szabványügyi 

testületekkel közösen történı elvégzésével 

bíztak meg. 

b) más nemzeti és nemzetközi testületek 

számára, amelyeket az (1) bekezdés a), c) 

és g) pontjában említett tevékenységeknek 

az európai szabványügyi szervezetekkel 

közösen történı elvégzésével bíztak meg. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 cikk – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) jogi és mőszaki szakértıi vizsgálatok, 

ideértve az európai szabványok és az 

európai szabvány jellegő dokumentumok 

iránti igény és kidolgozásának 

vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat 

is; 

b) jogi és mőszaki szakértıi vizsgálatok, 

ideértve az európai szabványok és az 

európai szabvány jellegő dokumentumok 

iránti igény és kidolgozásának 

vizsgálatával kapcsolatos tanulmányokat, 

vagy a szakértıképzéseket is; 

 

Módosítás  83 
Rendeletre irányuló javaslat 
12 cikk – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az európai szabványok vagy szabvány 

jellegő dokumentumok ellenırzése 

minıségi szempontból és a vonatkozó 

uniós politikáknak és jogszabályoknak 

való megfelelés szempontjából; 

törölve 

 

Módosítás  84 
Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont 



 

 

 PE493.558/ 40 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a 11. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett, európai szabványok 

vagy szabvány jellegő dokumentumok 

kidolgozása és felülvizsgálata; 

törölve 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) 

bekezdésben említett finanszírozási 

módokról, valamint tevékenységi 

típusonként a támogatások összegérıl és 

legnagyobb százalékos arányáról. 

(3) A Bizottság az európai szabványügyi 

szervezetekkel folytatott egyeztetést 

követıen rendelkezik az (1) és (2) 

bekezdésben említett finanszírozási 

módokról, valamint tevékenységi 

típusonként a támogatások összegérıl és 

legnagyobb százalékos arányáról. 

 

Módosítás  86 
Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 4 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 

környezetvédelmi és társadalmi 

érdekcsoportok számára az 5. cikk (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti megfelelı 

képviseletet biztosítanak a szabványosítás 

során. 

b) az európai szabványügyi szervezetek a 

kkv-k, fogyasztóvédelmi szervezetek, 

környezetvédelmi és társadalmi 

érdekcsoportok – többek között a szociális 

partnerek – számára megkönnyítik az 5. 

cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

megfelelı részvételt a szabványosításban. 

 

Módosítás  87 
Rendeletre irányuló javaslat 
16 cikk – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az európai szabványügyi testületek I. 

mellékletben meghatározott jegyzékének 

aktualizálása; 

a) az európai szabványügyi szervezetek I. 

mellékletben meghatározott jegyzékének 

aktualizálása a nevük vagy felépítésük 

tekintetében bekövetkezett változások 



 

 

 PE493.558/ 41 

 HU 

figyelembevétele érdekében; 

 

Módosítás  88 
Rendeletre irányuló javaslat 
16 cikk – a a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a nemzeti szabványügyi szervezetek Ia. 

mellékletben meghatározott jegyzékének 

összeállítása és aktualizálása; 

 

Módosítás  89 
Rendeletre irányuló javaslat 
16 cikk – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az IKT területén a szabványok 

elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben 

meghatározott kritériumok mőszaki 

fejlıdéshez történı igazítása; 

b) az IKT területén a mőszaki elıírások 

elismerésére vonatkozó, a II. mellékletben 

meghatározott kritériumok mőszaki 

fejlıdéshez történı igazítása anélkül, hogy 

új kritériumot vezetnének be vagy a 

kritériumok egyikét törölnék; 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 cikk – c pont 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-kat és társadalmi érdekcsoportokat 

képviselı, a III. mellékletben 

meghatározott szervezetekre vonatkozó 

feltételeknek nonprofit jellegük és a 

reprezentativitás vonatkozásában 

bekövetkezı további fejlıdéshez történı 

igazítása. 

c) a kkv-kat és társadalmi érdekcsoportokat 

képviselı, a III. mellékletben említett 

szervezetekre vonatkozó feltételeknek 

nonprofit jellegük és a reprezentativitás 

vonatkozásában bekövetkezı további 

fejlıdéshez történı igazítása anélkül, hogy 

létrehoznának vagy megszüntetnének egy 

kritériumot vagy szervezetet. 

 

Módosítás  91 

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



 

 

 PE493.558/ 42 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés a) és a b) pontjában 

említett határozatokat az európai 

szabványügyi szervezetekkel folytatott 

egyeztetést követıen fogadják el. 

Indokolás 

A döntések alapvetıek a szabványosítási rendszer szempontjából, következésképpen be kell 

vonni az európai szabványügyi szervezeteket. 

Módosítás  92 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának 

feltételeit e cikk határozza meg. 

A magyar változatot nem érinti.  

 

Módosítás  93 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 16. cikkben említett, a Bizottság 

részére adott felhatalmazás 2013. január 

1-jétıl határozatlan idıre szól. 

(2) A Bizottság a 2013. január 1-jét követı 

ötéves idıszakra felhatalmazást kap a 16. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására. A Bizottság 

legkésıbb az ötéves idıszak lejárta elıtt 

kilenc hónappal jelentést készít a 

hatáskör-átruházásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács 

legkésıbb az egyes idıtartamok lejárta 

elıtt három hónappal nem emel kifogást a 

meghosszabbítással szemben, a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyezı 

idıtartamra. 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 
17 cikk – 3 bekezdés 



 

 

 PE493.558/ 43 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 16. cikkben 

említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követı napon vagy a benne 

megjelölt késıbbi idıpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévı, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja az 16. cikkben 

említett felhatalmazást. Az az intézmény, 

amely a felhatalmazás visszavonása 

céljából kezdeményezte a belsı 

döntéshozatali eljárást, minden tıle 

telhetıt megtesz azért, hogy a végleges 

döntés meghozatala elıtt tájékoztassa a 

Bizottságot a felhatalmazás várható 

visszavonásáról és annak esetleges 

okairól. 

 A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követı napon vagy a benne megjelölt 

késıbbi idıpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti egyetlen már 

hatályban lévı, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus érvényességét sem. 

 

Módosítás  95 
Rendeletre irányuló javaslat 
17 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 16. cikk alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az értesítést követı 

két hónapos idıtartam leteltéig sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 

Parlament és a Tanács az idıtartam leteltét 

megelızıen egyaránt arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 

idıtartam az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére két hónappal 

meghosszabbodik. 

A magyar változatot nem érinti.  

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 cikk – 1 bekezdés 



 

 

 PE493.558/ 44 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 

bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 

bizottság. 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. E 

bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 

bizottság. A bizottság évente legalább 

kétszer ülésezik az európai és nemzeti 

szabványügyi szervezetekkel. 

Indokolás 

A döntések alapvetıek a szabványosítási rendszer szempontjából, ezért szükséges bevonni az 

európai szabványügyi szervezeteket. 

Módosítás  97 
Rendeletre irányuló javaslat 
18 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság az I., az Ia. és a III. 

mellékletben említett szervezeteket, 

valamint más érdekelteket megfigyelıként 

meghívhat az (1) bekezdésben említett 

bizottság üléseire. 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai szabványügyi testületek e 

rendelet végrehajtásáról éves jelentést 

nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésnek 

részletes tájékoztatást kell tartalmazni az 

alábbiakról: 

(1) Az európai szabványügyi szervezetek e 

rendelet végrehajtásáról rövid és tömör 

éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. 

A jelentésnek tájékoztatást kell 

tartalmaznia az alábbiakról: 

Indokolás 

Az angol változatban a „részletes” szót használták, ami nagyobb bürokráciát eredményezhet 

anélkül, hogy a végrehajtás tekintetében hasznos lenne. A jelentésnek ehelyett célratörınek és 

viszonylag tömörnek kell lennie. 

Módosítás 99 
Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 1 bekezdés – b pont 



 

 

 PE493.558/ 45 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kkv-k, a fogyasztóvédelmi 

szervezetek, a környezetvédelmi és 

társadalmi érdekcsoportok nemzeti 

szabványügyi testületekben való 

képviselete. 

b) a fogyasztóvédelmi szervezetek, a 

környezetvédelmi és társadalmi 

érdekcsoportok nemzeti szabványügyi 

szervezetekben való képviselete; 

 

Módosítás  100 
Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a kkv-k képviselete az 5a. cikk (3) 

bekezdésében említett jelentések alapján. 

 

Módosítás  101 
Rendeletre irányuló javaslat 
19 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 A Bizottság, figyelembe véve a 19 cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett 

jelentést, megvizsgálja, hogy szükség van-

e további intézkedésekre az európai 

szabványosítás egyszerősítése és az 

európai szabványügyi szervezetek 

adminisztratív terheinek csökkentése 

érdekében. Következtetéseirıl 2015. 

január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, továbbá 

szükség esetén az e rendeletet módosító 

jogalkotási javaslatot terjeszt elı. 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés 



 

 

 PE493.558/ 46 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában közzéteszi a nemzeti 

szabványügyi testületek jegyzékét és annak 

minden késıbbi módosítását. 

A Bizottság az európai szabványügyi 

szervezetekkel folytatott konzultációt 

követıen honlapján és az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában közzéteszi a nemzeti 

szabványügyi szervezetek jegyzékét és 

annak minden késıbbi módosítását. 

 

Módosítás  103 
Rendeletre irányuló javaslat 
I a melléklet (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. melléklet  

 Nemzeti szabványügyi szervezetek 

 

Módosítás  104 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. a mőszaki elıírásokat nonprofit 

szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 

társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 

tagsággal rendelkezı szervezet, amely 

szakterületén az alábbi feltételeknek 

megfelelı eljárásban szabványokat dolgoz 

ki az információs és kommunikációs 

technológiák területén, és nem minısül 

európai, nemzeti vagy nemzetközi 

szabványügyi testületnek: 

2. a mőszaki elıírásokat nonprofit 

szervezet dolgozta ki, amely olyan szakmai 

társadalmi, ipari, kereskedelmi vagy egyéb, 

tagsággal rendelkezı szervezet, amely 

szakterületén az alábbi feltételeknek 

megfelelı eljárásban mőszaki elıírásokat 

dolgoz ki az információs és 

kommunikációs technológiák területén, és 

nem minısül európai, nemzeti vagy 

nemzetközi szabványügyi szervezetnek: 

 

Módosítás  105 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – a pont  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a mőszaki elıírást a piacon vagy a 

szabvány által érintett piac minden 

szereplıje számára hozzáférhetı, 

nyilvános döntéshozatali folyamatban 

dolgozták ki. 

a mőszaki elıírást olyan nyilvános 

döntéshozatali folyamatban dolgozták ki, 

amely az elıírás által érintett piac vagy 

piacok minden érdekelt fele számára 

hozzáférhetı volt. 

 



 

 

 PE493.558/ 47 

 HU 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a szabványosítási eljárás együttmőködésen 

és konszenzuson alapult. Az eljárás nem 

részesítette elınyben egyik érdekelt felet 

sem. A konszenzus egy olyan általános 

megállapodás, amely esetén a lényeges 

érintett érdekek egyike sem áll ellentétben 

tartósan az érdemi kérdésekkel, és az 

eljárás valamennyi érintett fél 

álláspontjának figyelembevételére és az 

ellentétes érvek egyeztetésére törekszik. A 

konszenzus nem jelent egyhangúságot. 

a mőszaki elıírások kidolgozásával 

kapcsolatos eljárás együttmőködésen és 

konszenzuson alapult. Az eljárás nem 

részesítette elınyben egyik érdekelt felet 

sem. A konszenzus egy olyan általános 

megállapodás, amely esetén a lényeges 

érintett érdekek egyike sem áll ellentétben 

tartósan az érdemi kérdésekkel, és az 

eljárás valamennyi érintett fél 

álláspontjának figyelembevételére és az 

ellentétes érvek egyeztetésére törekszik. A 

konszenzus nem jelent egyhangúságot. 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – c pont – ii pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) az (új) szabványosítási 

tevékenységekrıl megfelelı és 

hozzáférhetı eszközökön keresztül széles 

körő tájékoztatást nyújtottak.  

ii) az (új) szabványosítási 

tevékenységekrıl megfelelı és 

hozzáférhetı eszközökön keresztül 

nyilvános és széles körő tájékoztatást 

nyújtottak. 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – c pont – iii pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii) a kiegyensúlyozottságra való törekvés 

miatt az érdekelt felek minden csoportja 

számára biztosított volt a részvételi 

lehetıség. 

A magyar változatot nem érinti.  

 

Módosítás  109 



 

 

 PE493.558/ 48 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 
III melléklet – a pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A kkv-kat az európai szabványosítási 

tevékenységek során képviselı olyan 

európai szervezet, amely: 

a) A kisüzemi vállalkozásokat és a kkv-kat 

az európai szabványosítási tevékenységek 

során egyedül képviselı horizontális 

európai szervezet, amely: 

 

Módosítás  110 
Rendeletre irányuló javaslat 
III melléklet – a pont – iii alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii) a tagállamok legalább kétharmadában 

a kkv-kat képviselı nonprofit szervezetek 

részérıl megbízást kapott a kkv-k 

érdekeinek az európai szintő 

szabványosítási folyamatban való 

képviseletére. 

iii) az összes tagállamban a kkv-k 

többségét képviselı nonprofit szervezetek 

részérıl megbízást kapott a kkv-k 

érdekeinek az európai szintő 

szabványosítási folyamatban való 

képviseletére. 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 
III melléklet – b pont – ii pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) alapító okiratban foglalt célja és 

tevékenysége a fogyasztói érdekeknek az 

európai szabványosítási folyamatban való 

képviselete; 

ii) alapító okiratban foglalt célja és 

tevékenysége a fogyasztói érdekeknek, 

beleértve a különösen a szellemi vagy testi 

fogyatékosság, az életkoruk vagy 

hiszékenységük miatt kiszolgáltatott 

fogyasztók érdekeinek az európai 

szabványosítási folyamatban való 

képviselete; 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 
III melléklet – d pont –bevezetõ rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A társadalmi az európai szabványosítási 

tevékenységek során képviselı olyan 

d) A társadalmi érdekeket – többek között a 

szociális partnereket – az európai 

szabványosítási tevékenységek során 
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 HU 

európai szervezet, amely: képviselı olyan európai szervezet, amely: 

 

Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 
III melléklet – d pont – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) nem kormányzati, nonprofit szervezet, 

független bárminemő ipari, kereskedelmi 

és üzleti érdektıl, és egyéb 

összeférhetetlenség sem áll fenn. 

i) nem kormányzati, nonprofit, 

reprezentatív szervezet, független 

bárminemő ipari, kereskedelmi és üzleti 

érdektıl, és egyéb összeférhetetlenség sem 

áll fenn. 

 

 

 


